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มีขาวลาสุดวา วัดวชิรธรรมปทีป เมืองนิวยอรก  จะมีงานผูก
สีมา ดวยสังฆกรรมสีมาสมมติ ใหสําเร็จเปนพัทธสีมา ในวันเสาร-
อาทิตย ท่ี ๒๖–๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๓

เมื่อเอยช่ือวัดวชิรธรรมปทีปในปจจุบัน นามทานเจาคุณพระ
เทพกิตติโสภณ ก็ปรากฏข้ึนมาดวยทันที ในฐานะท่ีทานเปน
ประธานกรรมการอํานวยการวัดวชิรธรรมปทีปในบัดน้ี หรือเรียก
งายๆ ก็คือเปนเจาอาวาส และก็ทานเจาคุณพระเทพกิตติโสภณ 
ในฐานะดังกลาวน่ีเอง ท่ีเปนผูแจงขาวงานพัทธสีมากรณ พรอมท้ัง
ขอใหเขียนสุนทรกถาสําหรับวาระอันเปนมงคลกาลสําคัญน้ัน

ความหลังยอนไป ๓๘ ป ถึง ๒๕๑๕

เมื่อไดยินช่ือวัดวชิรธรรมปทีป มิใชหยุดแคนึกถึงองคเจา
อาวาสเทาน้ัน แตทุกคร้ังความระลึกยอนอดีตไปยาวไกลถึงเวลา
เมื่อ ๓๔ ปกอนโนน ตั้งแตวัดนามน้ียังต้ังอยูในเขต Bronx และมี
ประธานวัดหรือเจาอาวาสนามวา พระมหาครุฑ จิรสฺสุโต อยูกัน ๒ 
รูปกับ พระมหาเหล็ก าณวโร
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เวลาน้ันเปนชวงตนป พ.ศ. ๒๕๑๙ วัดวชิรธรรมปทีปเพ่ิงเกิด
มาได ๑ ป แลวโดยท่ีไมรูมากอน ผูเขียนกถาน้ี กับไวยาวัจกร คือ
คุณบุญเลิศ โพธินี ไดมาอยูไมไกลจากวัดวชิรธรรมปทีปมากนัก ท่ี
ชานเมืองฟลาเดลเฟย ทางใตของนิวยอรก หางจากบรองซลงไป
ราว ๑๗๐ กิโลเมตร อยูท่ีน่ัน เร่ิมงานสอนไดไมก่ีวัน ญาติโยมท่ี
เมืองฟลาเดลเฟยก็นิมนตน่ังรถไปเมืองนิวยอรก และพาไปแวะ
เย่ียมวัดวชิรธรรมปทีปดวย

ถึงตอนน้ี เร่ืองก็ขยายไปอีก ตอมา ท่ี Swarthmore ก็ไดรับ
การติดตอจากพระมหาครุฑ จิรสฺสุโต เจาอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป
น้ัน วาทางวัดขอนิมนตไปเปนประธานและแสดงพระธรรมเทศนา
ในงานบุญวันมาฆบูชา น่ันคือเปนประเดิม ในวันท่ี ๑๕ ก.พ. (ตรง
กับเมืองไทยวันท่ี ๑๖ ก.พ.) ๒๕๑๙

จากน้ัน พอถึงวันสําคัญ ไมวาสงกรานต หรือวิสาขบูชา ก็ได
รับนิมนตใหเดินทางไปเทศนและรวมงานบุญท่ีวัดทุกคราว โดย
เฉพาะวันวิสาขบูชาปน้ัน ท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๙ จัดเปนงาน
สมโภชวดัวชิรธรรมปทปี และทําวารสาร ธรรมปทีป ฉบับสมโภชวดั

(เลมท่ี ๑๑ ปท่ี ๒) ดวย
เมื่อพักอยูท่ีสวอรทมอร นอกจาก ดร.สแวเรอร ผูมีนํ้าใจ

เย่ียมยอด จะดูแลท้ังพระและลูกศิษยอยางดีแลว ญาติโยมคนไทย 
พอรูขาว ก็มาเย่ียมเยียนอุปถัมถบํารุงกันตลอด ไมขาดเลย โดย
เฉพาะทานท่ีเรียกไดวาเปนหลักตลอดแตตนจนจบ ก็คือ คุณหมอ
อุดม สวุรรณศรี (และโยมจวนจันทร) แหงนิวเจอรซีย และคุณมนัส 
โอวาทสาร (และคุณบุญเจียม) แหงเมืองฟลาเดลเฟย
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ท่ีจริง ท้ังสองทานน้ี ก็คือ นายก และเลขานุการ สมาคมไทย
ในฟลาเดลเฟย ท่ีเปนผูตอนรับคณะของเจาประคุณสมเด็จพระ
พุฒาจารย วัดสระเกศ ประธานคณะผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระ
สังฆราช เมื่อ ๔ ปกอนหนาน้ัน (คือยอนไป ๓๘ ปจากปจจุบัน) ใน 
พ.ศ. ๒๕๑๕ น่ันเอง

คราวน้ัน เจาประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย คร้ังมีสมณศักด์ิ
ท่ี พระเทพคุณาภรณ ดํารงตําแหนงเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณ-
ราชวิทยาลัย ไดรับอาราธนาจากรัฐบาลอเมริกัน นิมนตมาเยือน
อเมริกา ในยุคสงครามเวียดนาม โดยมอบลูกศิษยชาวอเมริกันให
ติดตามเปนไวยาวัจกร ๑ คน (เรียกกันวา คุณไมค/Mike เคยเปน
อาสาสมัครหนวยสันติภาพ ของประธานาธิบดีเคนเนดี/John F. 
Kennedy มาทํางานในเมืองไทย พูดไทยไดดี) สดุแตพอใจจะไปท่ี
ใดก็ได (ไดตกลงเลือกไปดูมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาที่มี
การสอนพระพุทธศาสนา และวิชาท่ีตอมาเรียกกันวาไทยคดี)

ท้ังน้ี เจาประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย วัดปากนํ้า 
(แตคร้ังดํารงสมณศักด์ิท่ี พระราชวรเวที) และตัวผูเขียนน้ีไดรวม
เดินทาง เปนคณะพระสงฆ ๓ รูป ไดมาพักอยูในความอุปถัมภ
บํารุงของสมาคมไทยในฟลาเดลเฟยกอน ในชวงเวลา ๑ เดือนท่ีผู
เขียนทําหนาท่ีเปนวิทยากร ตามนิมนตในกิจการของมหาวิทยาลัย
เพนซิลเวเนีย

คุณหมออุดม และคุณมนัส ท้ังสองทานน้ี ถึงจะไมเก่ียวกับ
วัดวชิรธรรมปทีปโดยตรง แตเวนมิไดท่ีจะตองกลาวถึง ในฐานะท่ี
เปนผูมีนํ้าใจใหญหลวงตอพระสงฆและเร่ืองบุญกุศล
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นอกจากอปุถัมภดแูลในถ่ินแลว เมือ่ไดรับนิมนตเดินทางมาใน
งานบญุท่ีวัดวชิรธรรมปทีป คุณหมออุดม และคุณมนัส ก็ขับรถมา
รับสงรวมงานบุญดวย สงกันจริงๆ จนกระท่ังทําบุญวันสงออกจากส
วอรทมอร จากเพนซิลเวเนีย และจากนิวเจอรซีย สงตอมายังวัดวชิร
ธรรมปทีป ท่ีนิวยอรก จนในท่ีสดุ อีก ๒ ปตอมา พอจะกลับเมือง
ไทย ก็นิมนตไปทําบุญสงทายอีก

ผูใหญทานหน่ึงในถิ่นแถบน้ีท่ีไดมาเย่ียมเยือน คือทาน
อาจารย ดร.สุรางค โควตระกูล เมื่อผูเขียนเรียนท่ีมหาจุฬาฯ ยัง
เปนเณร หรือเพ่ิงบวชใหม ตอนน้ันทานยังสอนท่ีคณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ท่ีเพ่ิงสถาปนาใหมๆ ไดเห็นทานไปรวม
เก้ือหนุนงานของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ตอนน้ีทานมา
สอนอยูท่ี Temple University ทานไดขาวจึงมาเย่ียมท่ีสวอรทมอร 
และทานปรากฏนามเปนกรรมการอุปถัมภ-ท่ีปรึกษาของวัดวชิร
ธรรมปทีปในยุคตนๆ ดวย



- ๑ -

สูถ่ินใหม วัดไทย ในนิวยอรก

มาสวอรทมอร ตอนิวยอรก

เร่ืองโยงมายังวัดวชิรธรรมปทีปในตอนท่ีวา พอใกลจะเสร็จ
งานสอนท่ีสวอรทมอร ทานมหาครุฑก็แจงเร่ืองนิมนตรวมประชุมท่ี
เดนเวอร (และหลังจากน้ัน จะมีงานเปดวัดท่ีชิคาโก)

เร่ืองมีอยูวา เวลาน้ันมีวัดไทยในอเมริกา ๕ วัด คือ วัดไทย 
ลอสแองเจลีส วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี แลวก็วัดวชิรธรรมปทีปน้ี 
กับวัดพุทธวราราม ท่ีเมืองเดนเวอร และวัดธัมมาราม ท่ีชิคาโก ท้ัง
หมดน้ีลวนแตตั้งกันมาใหมๆ ท้ังน้ัน แลวก็อยูไกลกัน

จากวัดวชิรธรรมปทีป นิวยอรก บนฝงแอตแลนติก ลงไปแวะ
วัดไทยฯ ดีซี จากน้ัน ประมาณ ๑,๐๐๐ กม. ไปถึงวัดธัมมาราม      
ชิคาโก แลวไปอีกเกือบ ๑,๕๐๐ กม. ถึงวัดพุทธวราราม เมืองเดน
เวอร แลวตอไปอีกราว ๑,๓๐๐ กม. จึงไปจบถึงฝงแปซิฟก ท่ีลอส
แองเจลีส น่ีคือกระจายกันไปต้ังแตสุดฝงตะวันออก ผานกลางทวีป 
ไปจนถึงฝงตะวันตกของประเทศอเมริกา ผาทะลุตลอด

ทานเจาวัดท้ัง ๕ ปรึกษากันวา การพระศาสนาท่ีอเมริกายัง
ใหม อยูในข้ันต้ังตน และอยูกันไกลๆ อยางน้ี ถาไมไดมีหลักอะไร
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ตั้งไว ก็จะตางคนตางทํา อาจจะไมเปนผลดี นาจะมาประชุม
ปรึกษาหารือกัน และจะตั้งสมัชชาสงฆในสหรัฐข้ึน เปนการต้ัง
หลักวางแนวทางไว ใหเร่ิมตนสดใส และเดินหนาไปดวยกันงดงาม

ทานมหาครุฑบอกวา ไดนัดหมายจะไปประชุมกันท่ีวัด
พุทธวราราม เมืองเดนเวอร ในเดือนมิถุนายนท่ีใกลจะถึง เปนการ
ประจวบพอดีจบภาคเรียนแลว เสร็จงานสอนท่ีสวอรทมอร ก็จึงขอ
นิมนตไปรวมประชุมเพ่ือใหความรูความคิดความเห็นดวย  และ
ระหวางชวงระยะกอนจะถึงเวลาเดินทาง ก็ขอนิมนตไปพักท่ีวัด  
วชิรธรรมปทีป (Vajiradhammapadip Temple, Inc., 141 West 
179th St., Bronx, N.Y. 10453)

ออกจากสวอรทมอรสิ้นเดือนพอดี (๓๐ พ.ค. ๒๕๑๙) ก็มา
พักรอท่ีวัดวชิรธรรมปทีป เมืองนิวยอรก แมวากอนถึงวันประชุมจะมี
เวลาไมมาก แตสืบเน่ืองจากความสัมพันธเกาท่ีไดนิมนตเทศนใน
ทุกวันสําคัญมาเร่ือยๆ เปนพ้ืนอยูแลว ทําใหมีความสนิทสนมกลม
กลืน พอมาถึง ก็ไดรับการปฏิสันถารตอนรับอยางสนิทสนมพรอม
ใจ ท้ังจากพระสงฆท่ีเต็มใจแนนอนอยูแลว และจากญาติโยม ตั้ง
แตคณะผูอุปถัมภวัด สมาคมตางๆ ของคนไทย จนถึงชาวนิวยอรก
และชาวเมืองใกลเคียงผูมีนํ้าใจเตม็เปยมพรอมพร่ัง

ทันทีท่ีมาถึงวัดวชิรธรรมปทีป ท้ังงานหนังสือท่ีทําคางต้ังแต
อยูสวอรทมอร และการพบปะญาติโยมสนทนาและแสดงธรรม ก็
ประดังและตอเน่ืองไมขาดสาย อาศัยวาพระท่ีอยูประจําวัดเวลา
น้ันมีอัธยาศัยและดูแลวัดดี จึงเปนเคร่ืองชวยเอื้อโอกาส

พระมหาครุฑ เจาอาวาส ก็เปนผูมีเมตตาธรรมเอาใจใสใน
การปฏิสันถาร ย้ิมแยมเสมอ และโอภาปราศรัยอยางดี มีความรับ
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ผิดชอบ คํานึงถึงความมั่นคงของสังฆะสวนรวม พระมหาเหล็กก็
ดํารงศีลวัตรและเอางาน ชวยใหวัดในระยะเร่ิมแรกทรงตัวอยูและ
เดินหนาไปไดไมหว่ันไหว ผูเขียนมาถึง ก็ไมตองหวงดานอื่น เรงทํา
หนังสือตอจากงานท่ีสวอรทมอรไดทันที

พอถึงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๑๙ หนังสือ คูมือชีวิต ท่ีตอมา
เปลี่ยนช่ือเรียกใหมวา ธรรมนูญชีวิต ซ่ึงเร่ิมตนเขียนท่ีสวอรทมอร 
ก็เสร็จเปนเลมออกมารุนแรก ทันกอนจะออกเดินทางจากนิวยอรก
ไปประชุมท่ีเดนเวอร ท้ังน้ีโดยไดอาศัยเร่ียวแรงของคุณบุญเลิศ     
โพธินี ท่ีมาดวยกัน และชาววัด โดยเฉพาะคุณสารัช ในการโรเนียว 
เย็บเลม เปนตน

รุงข้ึน ๑๙ มถุินายน ตอนเย็นก็จะถึงกําหนดเวลาออกเดินทาง
ไปประชุมท่ีเดนเวอร แตพอตะวันบาย พระมหาครุฑ เจาอาวาส ได
บอกแจงใหทราบความประสงคของวัด แลวคณะผูอุปถัมภวัด มี 
ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต เปนประธาน ก็ถวายหนังสือขอ
อาราธนาใหอยูปฏิบัติศาสนกิจท่ีวัดวชิรธรรมปทีป ซ่ึงหมายความ
วา เมื่อไปประชุมท่ีเดนเวอรแลว ก็นิมนตกลับมาอยูท่ีวัดวชิรธรรม
ปทีปตอไปอีก

เมื่อไดรับหนังสือนิมนตอยางน้ัน เปนการกระช้ันชิด จึงไดแต
อนุโมทนาและขอวา เอาไวกลับมาจากเดนเวอรแลว จึงคอยหารือ
กันใหม เพราะถึงอยางไร ตั๋วเคร่ืองบินไปกลับเมืองไทยท่ีมีอยู 
(ของ Air Siam*) ก็ตองมาข้ึนเคร่ืองบินแถบน้ีอยูแลว
                                                                 

*
บริษัท แอรสยาม จํากัด (Air Siam) ลมในชวงส้ินป ๒๕๑๙ เปนเหตุใหตอนเดินทาง

กลับเมืองไทย ตองผจญภัยเล็กนอย โดยตองแวะกรุงลอนดอน และมาโดยเคร่ืองบิน

ของ บริษัท การบินไทย จํากัด (Thai International)
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ออกมาเปนสมัชชาสงฆไทยฯ

ทีน้ี ขามไปดูเหตุการณท่ีเมืองเดนเวอร รุงข้ึน วันท่ี ๒๐ 
มิถุนายน ๒๕๑๙ เชา มีพิธีสวดชยันโต ยกปายและติดธงธรรมจักร
ของวัดพุทธวราราม ใหเปนมงคลวาระตามกําหนดของทานเจา
อาวาส คือพระอาจารยมหาโสบิน โสปาโก นามโท เสร็จแลวจึงเร่ิม
ประชุม โดยไดนิมนตทานเจาคุณพระศรีสมโพธิ (ตอมาคือ พระ
ราชรัตนเมธี เจาอาวาสวัดคฤหบดี ซ่ึงถึงมรณภาพในป ๒๕๕๒) ผู
มีพรรษายุกาลสูงสุด เปนประธานท่ีประชุม และมีพระเถระองค
แทนของวัดตางๆ มาพรอมกัน ไดแก พระสุธีรัตนาภรณ (คือ ทาน
เจาคุณพระพรหมวชิรญาณในปจจุบัน, แหงวัดท่ีตอมาชื่อวา วัด
ธัมมาราม ชิคาโก) พระมหาโสบิน นามโท (วัดพุทธวราราม เดน
เวอร) พระครูพิมลสรกิจ (วัดไทย LA) พระมหาสุรศักด์ิ ชีวานนฺโท 
(คือ ทานเจาคุณพระวิเทศธรรมรังษีในปจจุบัน, แหงวัดไทยกรุง
วอชิงตัน ดีซี) พระมหาครุฑ จิรสฺสุโต (วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอรก) 
พรอมดวยพระมหาเหล็ก พระมหาบุญมา และพระครูปลัดสมนึก 
แลวก็ปรึกษาหารือพิจารณาความกันไป ๕ วัน จนกระท่ังปดการ
ประชุมในวันท่ี ๒๔ มิถุนายน

ผลของการประชุมคร้ังน้ี วาโดยรวบยอด ก็คือ การต้ัง หรือ
การทําใหเกิด “สมัชชาสงฆไทย ในสหรัฐอเมริกา” (The Council 
of Thai Bhikkhus in USA, Inc.) ท่ีดํารงอยูยืนยาวมาเปนหลัก
ของกิจการพระศาสนาท่ีอเมริกา (มหาเถรสมาคมมีมติรับทราบ
และอนุโมทนาการตั้งสมัชชาฯ น้ี ในชวงปลายเดือนธันวาคม 
๒๕๒๑) โดยมีทานเจาคุณพระเทพกิตติโสภณเปนประธานในบัดน้ี
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กลับจากเดนเวอร ระหวางทาง ถึงชิคาโก ทานเจาคุณศรี
สมโพธิและผูเขียน ไดลงแวะกับทานเจาคุณพระสุธีรัตนาภรณ 
(ปจจุบันคือทานเจาคุณพระพรหมวชิรญาณ) และไปเย่ียมวัดของ
ทานท่ีกําลังกอรางสรางตัวอยู เวลาน้ันกําลังดําเนินการซ้ือโบสถ
ฝร่ัง (แหงกอน ไมใชท่ีปจจุบัน) เพ่ือจะจัดปรับดัดแปลงเปนท่ีตั้งวัด 
ญาติโยมจัดใหคางแรม ๒ คืน แลวเดินทางตอกลับมาถึงวัดวชิร-
ธรรมปทีป ๒๘ มิถุนายน

กิจกรรมที่วัดวชิรธรรมปทีปในยุคตน

พอมาถึงวัดวชิรธรรมปทีป ก็เขาสูกระแสของงานการและกิจ
กรรม ท้ังน้ีเพราะวา วัดวชิรธรรมปทีป ก็เชนเดียวกับวัดอื่นๆ ใน
อเมริกาเวลาน้ัน แมจะต้ังกันข้ึนใหมๆ แตเกิดจากความตองการ
ของประชาชนสรางกันข้ึนมา ดังน้ัน จึงเปนศูนยกลางของชุมชน
ไทย ซ่ึงมีข้ึนเพ่ือสนองความตองการท้ังทางพระศาสนา เร่ืองบุญ
กุศล ความตองการทางจิตใจ และทางวัฒนธรรมประเพณี รวมท้ัง
เปนท่ีแสดงออกของความเปนไทย

แมวาตามปกติตัวผูเขียนเองจะพอใจอยูเงียบๆ และถึงจะขอ
ใหการตอนรับพบปะญาติโยมท่ัวไป ท่ีมาเย่ียมวัด มาปรึกษา
ปญหาชีวิต เปนตน เปนเร่ืองของพระท่ีอยูประจําวัด โดยเฉพาะ
พระมหาครุฑ เจาวัดผูสามารถถนัดอยูแลว แตก็หนีไมพน เพราะมี
กิจนิมนตงานทําบุญเลี้ยงพระ ท้ังท่ีวัดและตามบานกันไมขาด
ระยะ

แตน่ันยังเปนรายการจร สวนท่ีแนนอนก็คือกิจกรรมประจํา
วัดประจําวัน ทุกวันสุดสัปดาหและวันหยุดงาน ญาติโยมก็มีวัด
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เปนท่ีทําบุญและมาพบปะสังสรรคกันเปนประจํา นอกจากนํา
อาหารมาถวาย และสังสรรคเลี้ยงกันเอง ก็สนทนากับพระ จัดใหมี
เทศนมีการสนทนาธรรมบาง

ย่ิงกวาน้ัน ยังมีกิจการสําคัญท่ีเปนหลักฐานลงลึกระยะยาว 
คือโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ท่ีสอนลูกหลานไทย ใหรูเขาใจ
พระพุทธศาสนา วัฒนธรรมไทย และภาษาไทย การมีโรงเรียนพุทธ
ศาสนาวันอาทิตยน้ี ย่ิงทําใหญาติโยมแนนแฟนกับวัดมากข้ึน พอ
แมผูใหญนําลูกหลานมาโรงเรียน เมื่อเด็กเขาช้ันเรียน ผูใหญตอง
อยูรอรับเด็กกลับบาน ก็สังสรรคกันเองบาง สนทนากับพระ หรือ
รวมกิจกรรมทางธรรมท่ีวัดจัดข้ึนบาง บรรยากาศท่ีวัดจึงมีลักษณะ
พิเศษท่ีคึกคักมีชีวิตชีวาอยูเสมอในทางท่ีเก้ือกูลและเปนคุณ

นอกจากน้ัน ทานท่ีมีลูกหลานรุนเล็ก เมื่อพี่ๆ เขาช้ันเรียน 
เด็กเล็กก็เลนอยูใกลคุณพอคุณแมท่ีสังสรรคกันหรือมาคุยกับพระ 
ทําใหเด็กคุนวัดคุนผูคนท่ีเปนสาธุชนและคุนกับพระต้ังแตปฐมวัย 
ยังจําไดดี เปนภาพติดตาในยุคน้ัน ก็คือ คุณชายจันทรแรม คุณ
กาญจนา และคุณตุย มีลูกชายลูกหญิงอายุ ๑-๒ ขวบ มาเดินไป
เดินมา ไดสังสรรคกับพระและพวกลุงปานาอาผูใหญเปนประจํา

พรอมกันน้ี คนไทยในเมืองใหญๆ อยางนิวยอรกน้ี ก็มีการ
รวมตัว จัดตั้งเปนสมาคม เปนชมรมตางๆ มีท้ังชมรมชาวเหนือ 
ชมรมทักษิณ ชมรมอีสาน ชมรมจุฬาฯ ชมรมธรรมศาสตร ชมรม
เกษตรศาสตร รวมท้ังชมรมนักกอลฟไทยวันอาทิตย

สมาคมคนไทย และชมรมท้ังหลาย ถึงจะไมตั้งอยูท่ีวัด ก็ใช
วัดเปนท่ีนัดหมายกนับาง เปนท่ีพบปะหรือประชุมกันบาง ตลอด
จนเปนท่ีประสานงานและทํางานบางอยาง บางทีพระก็ไดเก้ือกูล
ในงานหนังสือและเอกสาร
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โดยเฉพาะดานหนังสือและเอกสารน้ัน พระมีหนาท่ีในการ
เผยแผธรรมและเก้ือหนุนการศึกษาอยูแลว จึงตองการใหญาติโยม 
ท้ังท่ีมาวัด และในวงกวางออกไป แมท่ีไกลๆ ตางรัฐ จนถึงประเทศ
ไทย ไดประโยชนทางธรรม และทราบขาวสารกิจการของวัดไปดวย 
วัดวชิรธรรมปทีปจึงไดออกวารสารประจําฉบับหน่ึงช่ือวา ธรรม
ปทีป

พระประจําวัดวชิรธรรมปทีปในยุคตน

งานกวางออกไปอยางน้ี พระมหาครุฑ และพระมหาเหล็ก ท่ี
เปนพระประจําวัด ๒ องคคงไมไหว จึงตองเลาแทรกวา ไดมีการ
เพ่ิมกําลังพระดวยเหมือนกัน คือ กอนเขาพรรษาปน้ัน พอถึงวันท่ี 
๗ กรกฎาคม ๒๕๑๙ พระภิกษุ ๓ รูป ท่ีทางวัดขอนิมนตมาปฏิบัติ
ศาสนกิจก็มาถึง คือ พระมหาสมบูรณ โชติาโณ พระมหารุน    
ชุตินฺธโร และพระมหาจํารัส  ิตสิริ (หลังออกพรรษา จะมีมาเพ่ิม
อีก ๑ รูป คือ พระมหาเหรียญ กลฺยาณเมธี ซ่ึงเดินทางถึงในวันท่ี 
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๙*)
                                                                 

*
ในยุคแรกของวัด มีพระเณรชาวอเมริกันท่ีพักอยูคอนขางยาวนาน ไดแก เริ่มแรก 

สามเณร Sanghamitta (Robert Martin) นักศึกษาที่จะทําปริญญาเอก ซ่ึงบวชพํานัก

อยูชวงตนต้ังแตกอนผูเขียนไปท่ีน่ัน และลาสิกขาไปเม่ือ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๑๙ และพระ

Santacitto ซ่ึงบวชอยูท่ีวัดปานานาชาติ จ.อุบลราชธานี และเดินทางมาเย่ียมโยมมารดา

บิดา ท่ี Brooklyn หลังจากพักอยูท่ีบานโยม ๓ สัปดาห ไดมาพักเปนอาคันตุกะท่ีวัดวชิร

ธรรมปทีป ต้ังแต ๘ ธ.ค. อยูสลับท่ีวัดกับท่ีบานโยมจนชนจะเขาพรรษา ก.ค. ๒๕๒๐ 

นับวานานพอสมควร ทําใหมีการออกบิณฑบาตในบางจุดตามถ่ินบานญาติโยมสุดแตจะ

นัดหมายกันนิมนตไป (ทานเจาคุณราชสุเมธาจารย [Ajahn Sumedho] เจาอาวาสวัด

อมราวตี ลอนดอน ก็เคยมาแวะพักระหวางเดินทางผานเม่ือ ๑ มิ.ย. ๒๕๑๙)
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ในวันเดียวกันน้ันเอง คือ ๗ ก.ค. ๒๕๑๙ ทานเจาคุณพระศรี
สมโพธิ ซ่ึงไดเดินทางมานิวยอรกต้ังแต ๑๒ เม.ย. ๒๕๑๙ ในกิจ
เก่ียวกับอีกวัดหน่ึงท่ีสืบเน่ืองจากเกา คือวัดพุทธศาสน ท่ีตอมาเปน
วัดอุษาพุฒยาราม และไดมาพักอยูท่ีวัดวชิรธรรมปทีปในระหวางท่ี
ตามดูแลเก่ียวกับเร่ืองของวัดน้ัน ก็เดินทางกลับไปจําพรรษาใน
เมืองไทย

ดังน้ัน พอถึงวันเขาพรรษาท่ี ๒ ของวัดวชิรธรรมปทีป ณ ๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๑๙ จึงมีพระภิกษุผูปฏิบัติศาสนกิจประจําวัด ๕ รูป 
(พระมหาครุฑ พระมหาเหล็ก พระมหาสมบูรณ พระมหารุน และ
พระมหาจํารัส) เมื่อนับผูเขียนน้ีดวยก็เปนพระจําพรรษา ๖ รูป

เหตุท่ีผูเขียนไมนับตัวเองเขารวมดวยน้ัน เปนไปตามท่ีไดทํา
ความเขาใจกับทางวัดท้ังพระและญาติโยม คลายๆ เปนเงื่อนไขใน
การรับอาราธนาอยูท่ีวัดแลววา การท่ีผูเขียนน้ีเดินทางจากเมือง
ไทยมาสวอรทมอร ก็เพ่ือตัดภาระดานงานบริหารและธุรการ 
พรอมกับจะไดทํางานวิชาการท่ีคั่งคาง จึงขอไมรับภาระผูกพันเขา
ตัวอีก และจะไดหาโอกาสเขียนหนังสือตอ แตเมื่อจะอยู ก็ตองทํา
อะไรใหเปนประโยชนแกวัดเปนช้ินเปนอัน โดยอยูในฐานะเปนพระ
อาคันตุกะเทาน้ัน ท้ังน้ีรวมไปถึงการท่ีจะใหสถานะความเปนเจา
อาวาสของพระมหาครุฑปรากฏบทบาทเดนชัดตอๆ ไป เชนในการ
เปนองคครองกฐิน เปนตน โดยไมถูกบดบังไปเสีย

ตอมา พบในเอกสารของวัดวา ทางวัดไดตั้งผูเขียนเปน
กรรมการอุปถัมภท่ีปรึกษากิติมศักด์ิ แตผูเขียนเองจําไมได รูแตวา
นับตัวเองเปนพระอาคันตุกะ
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โยมวัดวชิรธรรมปทีปในยุคตน

เร่ืองของวัดน้ัน เมื่อพูดถึงพระประจําแลว ก็ตองพูดถึงพุทธ
บริษัทฝายคฤหัสถญาติโยมดวย เฉพาะอยางย่ิง วัดในอเมริกายุค
แรกน้ัน ญาติโยมริเร่ิมหาทางต้ังข้ึนมาและเปนกําลังหลักยืนตัวอยู 
สวนพระก็มาเปนแกนให และบางทีก็แคจรหรือช่ัวคราวผานๆ

สําหรับท่ีนิวยอรกน้ี คฤหัสถญาติโยมก็ไดริเร่ิม และรวมกัน
สรางวัด ตลอดจนนิมนตพระมา

แตขอสําคัญก็คือ เมื่อไดพระมาแลว มีศูนยรวมของงานบุญ 
ทําใหงานสรางวัดกาวไปไดแข็งขันข้ึน แตก็ประสบปญหาเร่ืองท่ีตั้ง
วัด ตองขวนขวายในการท่ีจะจัดหาสถานที่ใหมใหเหมาะ หากัน
แลวหากันอีก และยืดเย้ือยาวนาน กวาจะลงตัวได

วัดวชิรธรรมปทีปในยุคแรกท่ี Bronx เปนเพียงบานขนาด
ยอมหลังหน่ึง ญาติโยมท่ีรวมกันสรางวัดมา ก็รวมกําลังมีความ
สามัคคีกันแนนแฟน และมาจัดทํามารวมกิจกรรมกันสม่ําเสมอยืน
ยาว เหมือนเปนคนในครอบครัวเดียวกัน ทานท่ีผูเขียนพบแตตน 
สวนมากก็เจอกันจนกลับเมืองไทย เวนแตบางทานท่ีกลับไปอยู
เมืองไทยเสียกอน

เร่ิมแตโยมผูอุปถัมภวัด หรือจะเปนกรรมการวัด ก็ไมใชเปน
แบบผูรับเชิญมาเปนเกียรติ แตคือผูท่ีเปนเจาของเรื่องเองแทๆ ขอ
เอยนามทวนความหลังไวบาง (ไมออกช่ือสกุล) ดังเชน คุณชาย
จันทรแรม คุณโอนออน โยมปรียา คุณถวิล คุณชูพิศ คุณสนิท คุณ
อัจฉรา คุณทาน คุณจรูญ คุณดนัย คุณอรพินท คุณสุชาติ คณุศรี
ประไพ คุณกิตติ คุณหมอรณกร คุณพัลลภ คุณหมอยุทธนา คุณ
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ประวัติวงศ คุณสุปราณี คุณอาทิตย โยมตุย (เรียกกันแตช่ือเลนจน
นึกช่ือจริงไมออก) คุณวชิรายุ บางทานก็เปนนายกสมาคม หรือ
ประธานชมรม เชน คุณหมอนิพนธ คุณหมอโพธิ์ทอง คุณสมัคร 
คุณทองศักด์ิ คุณวิศิษฐ คุณสุรัต

ผูศรัทธาใกลชิดวัดยังอีกมากมาย อยาง Dr. Aung Thien 
(U Aung-Thien, เปนกรรมการอปุถัมภ-ท่ีปรึกษาของวัด) คณุลําดวน 
โยมวลี คุณกาญจนา อาจารยศรีทับทิม คุณโรส คุณวิน คุณปรีชา
คุณประยูรศรี คุณบุญเจิด คุณฉันชนิตร คุณบุญขวัญ คุณศรีวิศาล 
คุณพิเชฐ คุณใจรัก คุณสัจจา คุณขวัญใจ คุณอุษา คุณกองทัพ 
คุณเรวัต คุณประกอบ คุณรุจิรา คุณสายิน คุณอัมพร คุณอนุวิจณ 
และกําลังใหญสําคัญก็คือญาติโยมพยาบาลมากหลาย ดังเชน  

คณุพรพเยาว คณุมะตูม โยมเผอญิ คณุกัญญา คณุละออ คณุเกษิณี
คณุสมภกัด์ิ ฯลฯ แลวก็ศษิยเกามหาจุฬาฯ ดงัเชน คุณชอ คุณเคลื่อน 
คุณสนอง คุณสมพงษ คุณบุญมี คุณทองลา

นอกจากญาติโยมคนไทยครอบครัวไทยแลว ครอบครัว
อเมริกัน-ไทยก็มี ท่ีคุนกันมากในหมูญาติโยมวัด ก็คือโยมนวนเพ็ญ 
ซ่ึงสาม ีคอื Mr. James L. Purdy ก็เปนกรรมการอปุถัมภ-ท่ีปรึกษา
ของวัดดวย แลวก็มีคุณเฉลา สองครอบครัวน้ีอยูแค NJ สวนท่ีไกล
ออกไปหนอย คุนเคยกับพระบางองค นิมนตพระไปพักแรมเปน
คร้ังคราว ไดแก ครอบครัว Herricks ในรัฐ Massachusetts

ในพรรษาแรกท่ีผูเขียนเร่ิมพักท่ีน่ี ทางฝายโยม มีคุณถวิล ศุข
กสิกร และคุณสนิท ศรีสุโร ไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการอํานวยการ
รวมคณะกับฝายพระท่ีทุกรูปมีฐานะเปนกรรมการอํานวยการ 
(หมายถึงพระท่ีอยูประจํา ไมรวมถึงผูเขียนท่ีขอเปนแคอาคันตุกะ)
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เวลาผานมา ๓๔ ป หลายทานยกครอบครัวกลับมาอยูเมือง
ไทยแลว บางทานยายถ่ิน บางทานสิ้นชีพถึงอายุขัย ขณะท่ีบาง
ทาน ถึงไปนิวยอรกวันน้ี คิดวาก็ยังพบไดท่ีวัดวชิรธรรมปทีปน้ัน 
เชน โยมสนิท โยมอัจฉรา คุณสุชาติ และคุณศรีประไพ

พระอาคันตุกะวัดวชิรธรรมปทีปในยุคตน

สําหรับตัวผูเขียนน้ี เมื่อพํานักท่ีวัดวชิรธรรมปทีป นอกจาก
ตองรวมมือชวยเขียนอะไรๆ ใหแกวารสาร ธรรมปทีป ท่ีวาน้ันแลว 
ตัวเองคิดถึงหนังสือธรรมอันควรจะมี ท่ีจะใหญาติโยมรูเขาใจหลัก
พระพุทธศาสนา ไดประโยชนจากพระจากวัดมากยิ่งข้ึน ก็จึงเขียน
และเรียบเรียงหนังสือธรรมข้ึนมาตามกําลัง

พอถึงเดือนธันวาคม (วันท่ี ๒๙) กอนสิ้นป ๒๕๑๙ ก็ไดพิมพ
หนังสือข้ึนมาเสร็จอีกเลมหน่ึง ใชช่ือในขณะน้ันวา พระพุทธศาสนา
จากพระไตรปฎก (ปจจุบันมีช่ือใหมวา อมฤตพจนา) นับวาเปน
หนังสือเลมท่ี ๒ ท่ีเสร็จท่ีวัดวชิรธรรมปทีป ซ่ึงพิมพดวยเคร่ืองพิมพ
กําลังมือของพระท่ีวัดน้ัน ตอจาก คูมือชีวิต

ในบรรดาพระท่ีมาเพิ่มใหมน้ัน พระมหาจํารัสเปนผูถนัดใน
งานพิมพหนังสือ อีกท้ังเปนผูท่ีขยันอยางย่ิงดวย จึงชวยงานทํา
หนังสือไดมากมาย

อยูไปๆ งานกเ็พ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ตอมา มผีูสนใจอยากเรียนภาษา
บาลี มีท้ังคนไทยและชาวถ่ิน พระและชาววัดบางทานก็ขอใหตั้ง
ช้ันเรียนภาษาบาลี ก็เลยมีการสอนภาษาบาลีดวยภาษาอังกฤษ
เปนสื่อ เร่ิมแต ๔ ต.ค. ๒๕๑๙ เปนเหตุใหเขียนหนังสือเรียนบาลี
ฉบับภาษาอังกฤษข้ึนมาเปนตอนๆ แลวแตจะสอนไปถึงไหน
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ถึงแมการสอนบาลียังไมจบหลักสูตร มีแต “handouts” ท่ี
เก็บใสแฟมไว ยังไมไดรวมพิมพเปนเลมหนังสือ แตระหวางน้ัน 
เมื่อมีเร่ืองอะไรท่ีคิดวานารู ก็ไดเขียนเปนเร่ืองเฉพาะข้ึนมา จบเปน
เร่ืองๆ ก็จึงมีหนังสือเลมเล็กๆ นอยๆ เกิดข้ึนอีก โดยเฉพาะเร่ือง 
“Applications and Meanings of the Term Dhamma” ท่ีเขียน
ไวเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ เหมือนกัน แตเพ่ิงมาพิมพในเมืองไทยในป 
๒๕๕๐ น่ีเอง รวมอยูในหนังสือ Vision of the Dhamma

แลวก็ไดประมวลเรียบเรียงพุทธประวัติภาษาบาลีฉบับงาย
อยางยอไว เพ่ือใหเรียนภาษาบาลีผานพุทธประวัติ ก็เสร็จท่ีวัดวชิร
ธรรมปทีปในชวงน้ัน แตยังเปนตัวเขียนลายมือ ยังไมมีเวลาจะจัด
การอะไรอีกจนบัดน้ี

คนเกาๆ ทุกคน และแมคนกลางเกากลางใหม ท่ีไปวัดวชิร
ธรรมปทีป เมื่อรูจักโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ก็นาจะรูจักคุณ
ครูเกษร บิลอารีย กันท้ังน้ัน เพราะคุณครูเกษร สอนและเปนหลัก
เปนแกนของโรงเรียนน้ีมาแตตน นอกจากสอนเด็กแลว เธอก็ดูแล
อุปถัมภบํารุงวัดและพระสงฆไปดวย

เมื่อผูเขียนกลับเมืองไทยไปนานแลว (ตั้งแตป ๒๕๒๑) อยู
มาวันหน่ึง ใน พ.ศ. ๒๕๒๓ คุณครูเกษร บิลอารีย ไดไปพบท่ีวัดใน
กรุงเทพฯ บอกวาเธอมาจากอเมริกาเพราะเร่ืองการเจ็บปวยของ
มารดา และขณะน้ันมารดาไดถึงแกกรรมแลว เธอขอธรรมกถาไป
พิมพเปนหนังสือธรรมทานอุทิศแกมารดา ก็เลยเปนตนเร่ืองใหเกิด
หนังสือท่ีช่ือวา ทาํอยางไรจะหายโกรธ ซ่ึงคุณครูเกษร บิลอารีย เปน
ผูพิมพคร้ังแรก ในวาระทําบุญ ๑๐๐ วัน อุทิศแกมารดา คือ คุณ
แมสมศรี บัวทิพยทอง เมื่อวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๓
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ปรากฏวา ตอมามีผูชอบพิมพหนังสือเลมน้ีกันมาก สถิติ
บอกวาพิมพแลวกวา ๑๓๐ คร้ัง และขณะน้ีมีฉบับแปลภาษา
อังกฤษดวย

เร่ืองน้ีนํามาเลาไว เพราะไดขาวจากอเมริกาวา คุณครูเกษร
ประสบชะตากรรม ถูกคนรายท่ีเขาไปปลนหรือขโมยของในรานคา
แหงหน่ึง ใชปนยิง กระสุนมาถูกศีรษะของเธอ อาการสาหัสกลาย
เปนอัมพาต จึงขอกลาวเปนการระลึกถึงและเปนอนุสรณตัวอยาง
หน่ึงแหงคุณความดีของเธอ

กลับมาเร่ืองเกา เปนอันวา ตอนพักท่ีนิวยอรก มีแตงานวิชา
ความรู ท้ังเขียนใหแกวารสาร ทําหนังสือธรรมทาน และต้ังช้ันสอน
บาลีท่ีวัดอยางท่ีวาแลว

นอกจากน้ัน งานบรรยายนอกสถานท่ีก็ชักจะทยอยมา เชน 
นิมนตไปพูดท่ี Columbia University (๑๑ พ.ย. ๑๙ และ ๗ มี.ค. 
๒๐) ท่ี Jersey City College (๒๓ พ.ย. ๑๙) ท่ี NYU (New York 

University, ๓ ธ.ค. ๑๙) ท่ี Fordham University (๖ ธ.ค. ๑๙) ท่ี
Mercy College (๑๕ ก.พ. ๒๐) ท่ี Manhattan College (๑๗ มี.ค. 
๒๐) และท่ี Barnard College (๒๔ มี.ค. ๒๐)

จะพูดไปก็ตองวาแปลก คือ ท่ีไปพูดท่ีน่ันท่ีน่ีน้ัน ถาไมพบใน
บันทึก ก็นึกไมออก ลืมไปแลวแทบหมดสิ้น จําไดแหงเดียวแตท่ี 
Fordham University ซ่ึงท่ีน่ันไดพูดวิจารณสภาพสังคมอเมริกันใน
เวลาน้ันมาก จนกระท่ังเมื่อจบปาฐกถาแลว อาจารยอเมริกันฝาย
เจาภาพพูดออกปากวาทาน outspoken คงเพราะเขาพูดอยางน้ีก็
เลยแมนติดหู



- ๒ -

ขยายถ่ิน วัดไทย ไปมิดเวสต  

ที่ชิคาโก วัดต้ังตัวและจะเริ่มเติบโต

อกีดานหน่ึง ในป ๒๕๑๙ พอออกพรรษาได ๘ วัน มงีานกฐินท่ี
วัดวชิรธรรมปทีป ในวันท่ี ๑๖ ตุลาคม แลว พอถึง ๒๓ ตุลาคม สอง
รูปกับพระมหาครุฑ ก็ไดรับนิมนตไปงานของวัดไทยท่ีชิคาโก ซ่ึง
เวลาน้ันมีสถานท่ีไมพอท่ีจะรองรับพิธี ตองไปใชโบสถญ่ีปุน

ท่ีเมืองชิคาโกน้ี ก็กําลังเร่ิมงานสรางวัดกันใหมๆ กําลังหาท่ี
ตั้งวัด และมีทีทาวาจะซ้ือโบสถฝร่ัง เมื่อผูเขียนไปชิคาโกคราวน้ัน 
ทางวัดก็พาไปดู และตอมา เมื่อไดรับนิมนตไปคร้ังท่ี ๒ ในวันข้ึนป
ใหม ๑ มกราคม ๒๕๒๐ วัดธัมมารามก็เขาอยูในท่ีตั้งใหมแลว คือ
ในอาคารโบสถฝร่ัง ณ 1000 Hoyne Avenue

การเขาอยูใหมในสถานท่ีตั้งท่ีไดมาเปนตัววัดข้ึนใหม ใน
เวลาท่ีเหมือนกับเปนการรับปใหมน้ี นับวาเปนจุดเร่ิมตนสําคัญท่ี
ทําใหปใหม ๒๕๒๐ เปนระยะกาลแหงงานสรางและพัฒนาวัด 
และอาศัยวา เจาวัด คือทานเจาคุณสุธีรัตนาภรณ เปนนักทํางานท่ี
สามารถและสุขุม จึงทําใหวัดปรากฏสถานะเดนชัดข้ึนมา และนํา
วัดใหเจริญเติบโตและขยายกิจการออกไปอยางกวางขวางและเร็ว
ไวอยางเห็นจริงเห็นจัง
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ท่ีวัดวชิรธรรมปทีปมีวารสาร ธรรมปทีป ฉันใด ท่ีวัดธัมมา-
รามก็มี ธัมโมภาส ฉันน้ัน (ช่ือท้ังสองก็มีคําแปลคลายกัน) และ
ทานเจาคุณสุธีรัตนาภรณก็เปนนักทําหนังสืออยูแลว ดังน้ัน นอก
จากทําวารสารแลว ก็วางแผนจะพิมพหนังสือน่ันน่ีเผยแพรดวย ผู
เขียนไปงานบุญปใหมท่ีชิคาโกสองวัน ขากลับมีงานฝากดาน
หนังสือท้ังระยะสั้นระยาวพวงมาทําท่ีนิวยอรก ๔-๕ เร่ือง

อยางไรก็ตาม ในชวงตนป ๒๕๒๐ สถานการณติดขัดอัดอั้น 
จนบางทีแทบจะวิกฤติ ไดเกิดข้ึน ในขณะท่ีผูเขียนเองก็ตองเข็นตัว
ใหไปกันไดกับความเจ็บปวยประจําตัวท่ีกําเริบข้ึนอีก ท้ังปญหา
โรคทองเสีย อาการไอ เจ็บหนาอก เสมหะมีเลือด (อยางนอยมี
อาการต้ังแต ๑๒ ต.ค.) และท่ีรายมากคือมาสตอยดอักเสบเร้ือรัง 
โดยมีคุณหมอนิพนธ และคุณหมอโพธิ์ทอง คอยเอาใจใสดูแล
รักษา ใหยา ตลอดจนพาไปตรวจท่ีโรงพยาบาลฝร่ัง (Gouverneur 
Hospital; Lincoln Hospital) พรอมกับท่ีทางเมืองไทย โยมก็ขอมา
วาควรจะกลับเมืองไทยเสียที จึงไดปรารภกับพระวานาจะกลับไป
เมืองไทยกอนวันสงกรานต

แตในเวลาเดียวกันน้ัน วัดท้ังหลายในอเมริกา ซ่ึงยังอยูใน
ระยะต้ังตัวและเริ่มกาวกันไป ก็เจออุปสรรคและประสบปญหา
ตางๆ อยางนอยก็ขาดแคลนกําลังทํางาน

ท่ีผูเขียนมีอาการทางปอดและหลอดลมน้ัน ก็เปนเร่ืองคอน
ขางธรรมดาของความเปนคนขี้โรคตลอดกาล แตผูท่ีเปนโรคสําคัญ
ข้ึนมาจริงๆ กลับเปนรูปอื่น

เร่ืองก็คือ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๑๙ พระมหาสมบูรณซ่ึง
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เพ่ิงมาจากเมืองไทยเมื่อเขาพรรษา ตองเขาพักในโรงพยาบาล และ
ถึงวันท่ี ๔ ธ.ค. ก็ไดรับการวินิจฉัยวาเปน TB คือวัณโรค (แตปตอ
มา ชวง ก.ย. ๒๐ ผูเขียนเองก็ถูกคุณหมอกําหนดใหฉันยา INH)

ตัวขับเค่ียวอยูกับโรคา ก็ใหไปชวยเข็นวัดในอเมริกา

ประจวบกับเหตุการณ ๖ ตุลา ป ๑๙ ในเมืองไทย เพ่ิงผาน
ไปไมนาน ก็สงผลกระทบบางวัดโดยออม ตั้งแตเดือนมกราคม 
ตลอดมาถึงเมษายน ไดรับแจงวา พระท่ีวัดไทยลอสแองเจลีสได
กลับไปเมืองไทยเกือบหมด เหลืออยูเพียง ๒ รูป โยมกรรมการวัด
โทร.ไปหาผูเขียนท่ีนิวยอรก บอกวา ท้ังพระสงฆและกรรมการวัด
ไดประชุมกันมีมติใหนิมนตผูเขียนไปอยูท่ีน่ัน

เร่ืองยืดเย้ือมาจนในที่สุด ทานเจาคุณมงคลราชมุนีท่ีเปนเจา
อาวาสท่ีน่ัน แตตอนน้ันไดกลับไปเมืองไทย สงจดหมายมายังผู
เขียนบอกวา ไดปรึกษาพระผูใหญท่ีดูแลการพระศาสนาในตาง
ประเทศแลว ขอใหผูเขียนชวยมาอยูท่ีวัด LA ๑ พรรษา

แตปญหามิใชมีแตท่ี LA พอไดรับหนังสือจากทานเจาคุณ
มงคลราชมุนีในวันท่ี ๗ เมษายน รุงข้ึนวันท่ี ๘ เมษายน ก็มีหนังสือ
ดวนจากพระมหาครุฑ ซ่ึงไดเดินทางไปเมืองไทยตั้งแตวันท่ี ๒ 
มีนาคม เพ่ือเย่ียมโยมมารดาท่ีปวยหนัก

พระมหาครุฑแจงมาวา ทานไดย่ืนหนังสือตอสมเด็จฯ ลา
ออกไปแลวจากตําแหนงประธานกรรมการวัดวชิรธรรมปทีป (คือท่ี
เรียกอยางไทยวาตําแหนงเจาอาวาส)

ท่ีวัดวชิรธรรมปทีปน้ี คุณถวิล และคุณชูพิศ ซ่ึงเปนกําลัง
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ใหญย่ิงทานหน่ึงของวัด ก็เพ่ิงอพยพครอบครัวกลับไปอยูเมืองไทย
เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ (ตอดวยคุณกิตติ ก็กลับไปอยูเมืองไทย
ในวันท่ี ๔ มีนาคม)

ญาติโยมพุทธบริษัทท่ีนิวยอรกบอกวาจําเปนตองขอนิมนตผู
เขียนอยูท่ีวัดวชิรธรรมปทีป โดยเฉพาะชมรมจุฬาฯ ซ่ึงตอนน้ันมี
คุณหมอนิพนธ สุทธิวรเศรษฐ เปนประธาน ไดดําเนินการเอาจริง
เอาจังอยางมากในการนิมนตใหผูเขียนอยู

ในระยะน้ี ก็มีเสียงสงตอและใบบอกมาจากเมืองไทยวา 
พระผูใหญมีความประสงคและสนับสนุนใหผูเขียนอยูเพ่ือศาสนกิจ
ในอเมริกาไปกอน

วัดเพ่ิงเจอเรื่องพระมหาครุฑลาจากตําแหนงในวันท่ี ๘ (ก็
คือทานไปลาสิกขาท่ีเมืองไทยตอนปลายเดือนมีนาคม) ขณะท่ียัง
อยูในภาวะกระช้ันจวนแจคางกันอยู ก็ถึงเวลาท่ีนัดหมายไวใหมี
การประชุมสมชัชาสงฆไทยฯ ท่ีวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี ในวันท่ี 
๑๑ เมษายน ๒๕๒๐ ซ่ึงเปนการประชุมคร้ังแรกหลังการกอตั้ง โดย
มีเปาหมายจะจัดทําเร่ือง bylaw ใหเรียบรอยลงตัว

สําหรับผูเขียน ไดบอกไวแลวแตตนวาขออยูอยางพระ
อาคันตุกะเทาน้ัน ดังน้ัน ตั้งแตพระมหาครุฑออกเดินทางไปเมือง
ไทย ก็ใหเปนเร่ืองของพระท่ีมาอยูประจําจะตองเอารูปหน่ึงทําหนา
ท่ีเหมือนดังรักษาการ และก็ไดพระมหาเหรียญ ซ่ึงเปนรองประธาน
กรรมการอํานวยการ คลายกับรองเจาอาวาส รับภาระน้ี เมื่อพระ
มหาครุฑออกจากตําแหนงอยางน้ีแลว ก็ใหพระมหาเหรียญน่ัน
แหละร้ังตําแหนงไปกอน แตในเร่ืองสมัชชาฯ ผูเขียนไมอาจเลี่ยง ก็
ตองไปรวมประชุมอีก
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(ตอมา วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๒๐ พระมหาเหรียญ ไดรับ
เลือกเปนประธานกรรมการอํานวยการ ท่ีเรียกแบบไทยวาเปนเจา
อาวาสวัดวชิรธรรมปทีป โดยมีพระมหาสมบูรณ เปนรองประธาน 
พระมหาจํารัสเปนเลขานุการ และพระมหารุนเปนผูชวยเลขานุการ 
คือพระท่ีอยูประจํามีหนาท่ีครบทุกรูป และในกาลตอมา ตอจาก
พระมหาเหรียญ พระมหาสมบูรณ ก็ไดเปนประธาน)

ในการประชุมสมัชชาสงฆไทยฯ คร้ังน้ี นอกจากเร่ือง 
bylaw แลว ก็มีเร่ืองตางๆ เขามาสูการรับรูและพิจารณากันอีก
หลายอยาง รวมท้ังการเตรียมงานเปดวัดท่ีชิคาโก และงานผูกสีมา
ท่ีเดนเวอร

ในโอกาสน้ี พระมหาโสบินก็ไดพูดทํานองเจรจาขอใหผูเขียน
ไปชวยงานท่ีเดนเวอร

สมเด็จฯ วา พุทธศาสนาหยั่งลงอเมริกาครั้งแรกท่ีชิคาโก

หันไปทางเมืองชิคาโก ท่ีตั้งวัดธัมมาราม (เวลาน้ัน ยังมีนาม
วัดตามท่ีสมเดจ็พระสงัฆราชประทานคร้ังแรกวา “วัดวรธรรมธติยา-
ราม”) ซ่ึงจัดปรับดดัแปลงโบสถฝร่ังข้ึนมาและเขาไปอยูใหม เปนท่ี
กวางใหญพอจะรับญาติโยมท่ีมาทําบุญและรวมงานรวมพิธีตางๆ 
แตมีพระอยูประจําเพียง ๒ รูป

ถึงวันวิสาขบูชา ๕ มิถุนายน (ป ๒๐ มีเดือน ๘ สองหน) เพ่ิง
ทําหนังสอื Introduction to Buddhism เสร็จทันแจกพอดีควบกับวาร
สาร ธรรมปทีป ในงานทําบุญ ฟงเทศน และกิจกรรมกุศลของโรง
เรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย รวมท้ังการตอบปญหาธรรม ประกาศ
ผลประกวดเรียงความ และมอบประกาศนียบัตร
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เสร็จงานวิสาขบูชาท่ีวัดวชิรธรรมปทีปแลว ก็ตองบินไปชคิาโก
ตามนิมนต

ท่ีชิคาโก นอกจากมีงานวิสาขบูชาแลว ก็มีการเปดโรงเรียน
พุทธศาสนาวันอาทิตยดวย พอดีเปนระยะท่ีทานเจาคุณพระธรรม
โกศาจารย (ชอบ อนุจารี, วัดราษฎรบํารุง จ.ชลบุรี, ผูใหกําเนิดวัด
พุทธวราราม แหงเมืองเดนเวอร) เดินทางมาอเมริกา ระหวางทาง
ไปเดนเวอร ทางวัดจึงนิมนตทานเปนประธานในพิธีและเปนผู
กลาวเปดโรงเรียน

พอผานพิธีน้ีแลว กําหนดงานผูกสีมาและเปดวัดธัมมารามก็
จวนเจียนเขามา งานของสงฆเกิดข้ึน ก็เปนอันจะตองรวมมือตาม
กําลัง ผูเขียนก็เลยตองพักอยูท่ีชิคาโกตอ เขียนเร่ืองวัด เร่ืองสีมา 
เปนตน แลวยังงานเอกสารการติดตอ แจงขาว เร่ืองราวและคําราย
งานคํากลาวในพิธี เปนตน ไปๆ มาๆ ตองโทร.ไปแจงทางนิวยอรก
วายังกลับไปสอนไมได  ใหปดช้ันเรียนบาลีไวกอน  แลวตอมาทาง
ชิคาโกก็ตองขอกําลังจากวัดวชิรธรรมปทีป ใหพระมหาจํารัสเดิน
ทางมาชวยงานพิมพและทําเลมหนังสือในชวงกระช้ันชิดน้ัน

พอใกลจะถึงงาน เปนโอกาสวาพระเถระวัดตางๆ ในอเมริกา
จะมาพรอมกัน ท่ีวัดธมัมารามน้ัน จึงมกีารประชุมสมชัชาสงฆไทยฯ
ในวันท่ี ๑๒–๑๓–๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๐ เพ่ือแกไขเพ่ิมเติม 
bylaw และตรวจแตงคําแปลตราสารใหยุติ

แลววันสําคัญก็มาถึง หลังจากคณะพระเถระจากประเทศ
ไทย มีเจาประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดจักรวรรดิราชาวาส 
เปนประธาน พรอมดวยพระพรหมคุณาภรณ พระเทพโสภณ พระ
ศรีกิตติโสภณ (มีอาจารยสน่ัน ไชยานุกูล เปนไวยาวัจกร) เดินทาง
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มาถึงในวันท่ี ๑๕ และทําสังฆกรรมถอนสีมาในตอนคํ่าแลว วันรุง
ข้ึน ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๒๐ ก็ไดมีพิธีทักนิมิต ผูกสีมา และเปดวัด
ธมัมาราม โดยม ีฯพณฯ เอคอคัรราชทูตไทย เดินทางจากกรุงวอชิงตนั
ดีซี มาเปนประธานนําขานนิมิต

ในพิธีน้ี ซ่ึงเปนสังฆกรรมสมมติสีมาคร้ังแรกในสหรัฐ ทาน
เจาประคุณสมเด็จฯ องคประธานกลาววา พระพุทธศาสนาหย่ังลง
อเมริกาคร้ังแรกท่ีชิคาโกดวยการผูกสีมา

จากน้ันมีพิธีอุปสมบทภิกษุใหม ๔ รูป และบรรพชาสามเณร 
๒ รูป เปนปฐมของพัทธสีมาใหม โดยทานเจาประคุณสมเด็จฯ 
องคประธาน มอบหมายใหพระพรหมคุณาภรณ วัดสระเกศ (คือ
เจาประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย ประธานคณะผูปฏิบัติหนาท่ี
สมเด็จพระสังฆราช ในบัดน้ี) เปนอุปชฌาย

วัดธัมมาราม แหงเมืองชิคาโกน้ี นับวาไดกาวหนามาแลว
อยางรวดเร็ว และเมื่อตั้งข้ึนเปนหลักฐาน ไดสําแดงตัวเปนทางการ
จริงจังอยางน้ีแลว ก็ย่ิงมงีานในการพัฒนาวัดและแผขยายศาสนกิจ
บําเพ็ญประโยชน ท่ีจะตองปฏบัิตเิพ่ิมมากข้ึน

เร่ิมตั้งแตวา พอมีพระเณรบวชใหม ก็ตองมีการอบรมสั่งสอน
พระธรรมวินัย และท่ีน่ีโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยก็เพ่ิงเร่ิม สวน
การทําวารสารและหนังสอืสือ่ธรรม ตลอดจนการเทศนา บรรยาย
ธรรมก็จะตองชัดเจนข้ึนมา งานเหลานี้มิใชจะเปนภาระของเจาถ่ิน
เทาน้ัน แตไดมาผูกพันผูเขียนท่ีเปนอาคันตุกะเขาไปดวย

ถึงวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๒๐ พอฉนัเพลเสร็จ โยมกรรมการท่ี
เปนกําลังสําคัญของวัดธัมมาราม ๖-๗ ทาน เชน คุณนิพนธ คุณ
ประจวบ คุณประเสริฐ คุณเพทาย คุณประสงค ก็เขามากลาวคํา
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อาราธนาใหผูเขียนอยูจําพรรษาท่ีวัดธัมมาราม ผูเขียนเองไมอาจ
จะตอบรับหรือปฏิเสธอยางไรได ก็กลาวอนุโมทนา แตขอโอกาส
ปรึกษาหารือในดานพระ และพูดจากับทางวัดท่ีนิวยอรกกอน

พระอาคันตุกะคืนสูวัดในอเมริกา ทีแ่รกมาในนิวยอรก

ตอนน้ัน วันเขาพรรษากระช้ันเขามาแลว อีก ๒ วันตอมา 
๒๕ ก.ค. ญาติโยมทางนิวยอรก เร่ิมดวยประธานชมรมจุฬาฯ คือ
คุณหมอนิพนธ ก็โทร.มานิมนตกลับไปนิวยอรก ดวยเปนหวงเร่ือง
สุขภาพ จะพรอมกับคุณหมอโพธิ์ทองเตรียมการรักษา

จากน้ัน Dr. Aung Thien ก็โทร.ไป โยมสนิทก็โทร.ไป จนถึง
โยมนวนเพ็ญ เลาถึงปญหา และเร่ืองงานเร่ืองกิจการของวัดท่ีจะ
ตองนิมนตไปแกไขไปจัดไปทํา

เวลาท่ีเหลือนิดเดียวกอนเขาพรรษา เปนชวงกาลท่ีตอง
พิจารณาอยางหนักวาจะฉลองศรัทธาพุทธบริษัท ๒ เมืองอยางไร

แตในท่ีสุด ทางนิวยอรกก็บอกมาอยางเด็ดขาดวา เชาวันท่ี 
๒๘ ก.ค. Dr. Aung Thien จะออกเดินทางจากนิวยอรกมารับ 
โดยนําต๋ัวเคร่ืองบินไปถวายใหเดินทางจากชิคาโกกลับไปนิวยอรก 
เปนเหตุใหตองยับย้ัง  Dr. Aung Thien  โดยบอกตกลงจะกลับไป
นิวยอรกเอง

แลวในวันเขาพรรษาท่ี ๓๑ ก.ค. ๒๕๒๐ หลังจากพิธีทําบุญ
ถวายผาอาบนํ้าฝนท่ีวัดธัมมารามเสร็จแลว ก็มาข้ึนเคร่ืองบินท่ี
Chicago O’hare  กลับสูนิวยอรก  

ท้ังน้ี พรอมดวยคําฝากจากญาติโยมชิคาโกติดมาวา ขอให 
๑) อยูนิวยอรกเพียง ๑ เดือนแลวกลบัไปจําพรรษาหลงัท่ีชิคาโก ๒)
ออกพรรษาแลวใหไปอยูท่ีชิคาโก ๓) พรรษาตอไป ขอใหจําท่ีชิคาโก
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ปรากฏวา ท่ี JFK ญาติโยมมารอรับคอนขางคับคั่ง หลาย
ทานมากันท้ังครอบครัว สาราณียธรรมสําแดงออกมาชัดเจน ทัก
ทายปราศรัยกันแลว ก็เดินทางไปอธิษฐานเขาพรรษาท่ีวัดวชิร-
ธรรมปทีป

ท่ีนิวยอรก งานหลักก็เวียนมาในเรื่องการทําหนังสือเหมือน
ในกาลกอน นอกจากวารสาร ธรรมปทีป และขอเขียนจรแลว ตอน
น้ีมีงานแทรกเสริม ตองเขียนบทเรียนธรรมะภาษาอังกฤษ ช้ัน
กลาง ของ ร.ร.พุทธศาสนาวันอาทิตย มจร. สงไปเมืองไทยดวย 
ช้ันเรียนบาลีท่ีปดลงระหวางไปชิคาโก ยังไมกลับฟน แมมีผู
ประสงคเรียนคิดจะตั้งตนใหม ก็มีทีทาวาไมสะดวก จะติดโนนขัดน่ี

สวนงานนิมนตออกไปบรรยายขางนอกก็เร่ิมมีมาอีก ไดแก 
ท่ี Kean College of New Jersey (๑๐ ต.ค. ๒๐) ท่ี Mercy 

College อีกเปนคร้ังท่ี ๒ (๒๐ ต.ค. ๒๐, คร้ังกอนเมื่อ ๑๕ ก.พ. 
๒๐) ท่ี Cornell University คราวเดียว ๓ รายการ (๙ และ ๑๐ พ.
ย. ๒๐) และท่ี Swarthmore College (๑๑ พ.ย. ๒๐)

คร้ันแลว ฤดูออกนอกพรรษาก็มาถึงอีก มีหนังสือนิมนตจาก
วัดธัมมาราม ชิคาโก ขอใหไปเปนอุปชฌายบวชนาคในพัทธสีมา
ใหมท่ีน่ัน พรอมท้ังรวมงานบุญกฐิน

แตพอจะออกพรรษา Dr. Aung Thien ไดรวบรวมชาวพุทธ
พมามาขอทําพิธีถวายพระไตรปฎกและคัมภีรตําราพระพุทธ
ศาสนา (ฉบับ Pali Text Society) ในวันท่ี ๒๙ ต.ค. ๒๕๒๐ มี
ญาติโยมชาวพมามากันประมาณ ๓๐–๓๕ คน รวมท้ัง Mrs. Than 
(ภริยาของ U Thant, อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ 1961-1971) 
พรอมท้ังธิดา บุตรเขย และครอบครัว
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นอกน้ันก็มีญาติโยมวัดซ่ึงเปนคนไทย กับคนอเมริกัน คนจีน 
คนลังกาบาง

ตอนแรก Dr. Aung Thien ทําคํากลาวถวายวาถวายแกพระ
ราชวรมุนี จึงบอกใหแกเปนถวายแก the Temple หรือแก the 
Sangha แลวแตจะเลือกเอา

อุปชฌายใหม รับใบตราต้ังที่อเมริกา

จากน้ัน พอเสร็จงานกฐินท่ีวัดวชิรธรรมปทีปในวนัท่ี ๑๓ พ.ย.
๒๕๒๐ ผานไปเพียง ๔ วัน ก็ตองเดินทางไปเมืองชิคาโกอีกในคืน
วันท่ี ๑๗ แมกระน้ัน ทางชิคาโกก็ยังวาไมไปใหไวสักหนอยอยางท่ี
บอกขอไว มีเวลาซอมนาควันเดียวแลว ในวันท่ี ๑๙ พ.ย. ๒๕๒๐ 
ก็ตองทําหนาท่ีเปนอุปชฌายในการอุปสมบทภิกษุใหม ๒ รูป

เสร็จพิธีบวชแลว ก็มีการตั้งและฉลององคกฐิน ตอดวยงาน
ลอยกระทงกันอยางสนุกสนานบันเทิง แลวรุงข้ึน ๒๐ พ.ย. ๒๕๒๐ 
ก็มีพิธีทอดกฐินจนทุกอยางเสร็จเรียบรอยแตตอนตนบาย

การเปนอุปชฌายในสังฆกรรมอุปสมบทภิกษุใหม ๒ รูปน้ี 
เปนการทําหนาท่ีอุปชฌายคร้ังแรกในชีวิตของผูเขียน ซ่ึงไดรับการ
แตงต้ังเปนอุปชฌายโดยไมรูตัวมากอน ขณะท่ีอยูในอเมริกาน้ีเอง

เร่ืองน้ีปรากฏข้ึนในงานผูกสีมาและเปดวัดธัมมารามใน
เดือนกรกฎาคมท่ีเลาแลวขางตน กลาวคือ หลังจากทําพิธีผูกสีมา
เสร็จ พระพรหมคุณาภรณ วัดสระเกศ (คือเจาประคุณสมเด็จพระ
พุฒาจารย ประธานคณะผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช ใน
ปจจุบัน) ไดกลาวทามกลางท่ีประชุมวา เจาประคุณสมเด็จพระ
พุทธโฆษาจารย เจาคณะใหญหนกลาง ไดแตงต้ังพระราชวรมนีุ 
(คือผูเขียนน้ี) เปนอุปชฌาย และมอบใบตราต้ังมาในโอกาสน้ี
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แลวใหผูเขียนเขารับใบตราตัง้น้ัน จากเจาประคุณสมเดจ็พระ
ธรีญาณมนีุ ประธานพิธี

นอกจากเปนการไดรับแตงตั้งโดยไมรูตัวมากอนแลว ก็เปน
การไดรับแตงต้ังขณะอยูนอกประเทศ อยางท่ีไมเคยมีมากอน ท้ังน้ี
นัยวาเปนการสนับสนุนใหผูเขียนอยูและทํางานพระศาสนาใน
ประเทศอเมริกาตอไป ในขณะท่ีตัวผูเขียนเองท่ีมาอเมริกาคร้ังน้ี ก็
ถือตามขอเท็จจริงแคเพียงวา ตนไดรับนิมนตมาเปนวิทยากรท่ี 
Swarthmore College ๑ ภาคเรียน แลวเร่ืองไดขยายบานปลายมา
โดยคอยๆ เปนไปเอง

เมื่อบวชพระใหมแลว ในฐานะเปนอุปชฌาย ก็มีภาระผูกพัน
ท่ีจะตองอบรมสั่งสอนนวกภิกษุตอไป และหลังงานทอดกฐิน ๕ วัน 
ก็ตองเริ่มบรรยายธรรมแกญาติโยมท่ีรวมกลุมกันเปนคณะผูศึกษา
ธรรมแหงวัดธัมมาราม (สวนมากเปนอุบาสิกา) นอกจากน้ัน ทาน
เจาคุณสุธีรัตนาภรณไดทวนย้ําความตามคํานิมนตวา ขอใหอยู
ชวยงานวัดธัมมาราม อยางนอยจนกวาพระธรรมทูตท่ีทานขอจาก
เมืองไทยจะเดินทางมาถึง

คร้ันแลว ในวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๒๐ ก็ไดรับหนังสือจาก
ทานเจาคุณสุธีรัตนาภรณ เปนจดหมายซ่ึงคณะกรรมการอํานวย
การวัด พรอมท้ังญาติโยมท้ังหลาย มีคุณแสวง ชํานาญกิจ เปนตน 
ไดรวมกันเขียนนิมนตขอใหอยูวัดท่ีชิคาโกตอไป ไดยุติโดยตกลงใน
ข้ันตนวาจะอยูถึงมาฆบูชา

อยางไรก็ตาม เมื่อมอบตนฉบับบทความ “ถาม-ตอบ เร่ือง
พุทธศาสนาสําหรับคนไกลบาน” แกวารสาร ธัมโมภาส ในวันท่ี ๒ 
ธ.ค. น้ันแลว ก็ตองเดินทางไป Albany เมืองหลวงของรัฐ N.Y. 
ตามคํานิมนตของคุณหมอสุนทร และคุณบุญประจวบ ศรีหงส
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ขากลับ เดินทางไปแวะวัดวชิรธรรมปทีปในวันท่ี ๔ ธ.ค. 
ขณะน้ัน ทามกลางงานอื่นๆ พระกําลังเตรียมวารสาร ธรรมปทีป
ฉบับข้ึนปใหมกันอยู และขอใหชวยเขียนเร่ืองดวย ก็เลยติดอยูท่ี
วัดวชิรธรรมปทีปน่ันเอง

นอกจากเขียน  “นิทานพจน” ใหอยางเคยแลว ก็ไดเขียนบท
ความเร่ือง “เรียนพุทธศาสนาแบบชาวบาน” และ “สรุปเหตุการณ
สําคัญในรอบปของวัดวชิรธรรมปทีป” ใหแก ธรรมปทีป ฉบับน้ัน
ดวย ตอดวยเร่ือง “ธรรมสําหรับคนไกลบาน” สงจากนิวยอรกไป
ใหแกวัดท่ีชิคาโกอีก  กวาหนังสือจะเสร็จก็ตองานวันข้ึนปใหม และ
มีงานอื่นๆ ตองขอเลื่อนทางชิคาโก จนในท่ีสุด ถึงวันท่ี ๗ มกราคม 
๒๕๒๑ จึงไดเดินทางไปยังวัดธัมมาราม เมืองชิคาโก

ระหวางน้ี ท่ีวัดวชิรธรรมปทีป นิวยอรก มีพระมหาเหรียญ
และพระมหาสมบูรณดูแลเปนหลัก (รวมท้ังพระมหารุน และพระ
มหาจํารัส เปน ๔ รูป สวนพระมหาเหล็กไดไปอยูชวยงานพระ
อาจารยมหาโสบินท่ีวัดพุทธวราราม เดนเวอร นานแลว) เห็นไดวา
เปนภาระหนักท่ีนาเห็นใจท้ังทางพระและทางโยม แตท้ังน้ีก็เปน
เร่ืองกิจการภายในของวัด โดยท่ีตัวผูเขียนเองยํ้าอยูเสมอวา ใน
ฐานะท่ีไดขอไวท่ีจะเปนเพียงอาคันตุกะ จึงไมเขาไปเก่ียวของดวย 
ท้ังระวังท่ีจะไมไปครอบหรือไปบังพระประจําวัด และอีกไมชาก็จะ
กลับเมืองไทย

กอนออกเดินทางไปชิคาโก โยมท่ีเปนกําลังสําคัญ ซ่ึงเอา
จริงเอาจังในเร่ืองน้ีมาก คือ คุณดนัย ซ่ึงเปนกรรมการอํานวยการ
ของวัด และคุณหมอนิพนธ ผูเปนประธานชมรมจุฬาฯ กับท้ังกอง
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หนุนใหญของวัดดานวิชาการ คือ Dr. Aung Thien ก็เขามายํ้า
นิมนตใหอยูท่ีนิวยอรกตอไป แตเมื่อจําเปนตองไปชิคาโก ก็ขอให
กลับมานิวยอรกโดยเร็ว ในตนเดือนกุมภาพันธ

ปดยุค ไปๆ มาๆ ชิคาโก-นิวยอรก

พอถึงชิคาโก ก็ตรงจังหวะท่ีวัดมีเร่ืองตองชวยกัน คือ ปญหา
วาพระพุทธรูปท่ีจะสงไปประจําวัดพุทธวราราม ท่ีเมืองเดนเวอร ซ่ึง
เคยนิมนตผูเขียนรวมไปรับท่ี SAS Air Cargo เมื่อมาคราวกอน ได
หายไป ดังน้ัน วันรุงข้ึน ๘ ม.ค. โดยไมรูตัวมากอน โยมกรรมการ
อํานวยการของวัด (คุณนิพนธ) ไดนิมนตรวมไปสถานีตํารวจเพื่อ
ชวยช้ีแจงอธิบาย และใหการแกตํารวจอเมริกันเมื่อเขามาสอบถาม
ท่ีวัด แลวคืนน้ัน  TV ชอง 2 ของชิคาโกก็ออกขาวเร่ืองการไดคืน
พระพุทธรูปแกวัดท่ีเดนเวอร

งานชวยท่ีชิคาโกนอกจากกิจกรรมทําบุญกุศลตามท่ีเหมาะ
กับโอกาส เร่ืองการทําหนังสือและเอกสารแลว ก็มีการสนทนา
ธรรม การบรรยายธรรมประจําวันพฤหัสบดี และกิจกรรมดาน ร.ร.
พุทธศาสนาวันอาทิตย แตชิคาโกเวลาน้ัน อยูในชวงหนาวจัด และ
หนาวป ๒๕๒๑ ก็รุนแรงมาก

ดังเชนในวันท่ี ๒๖ ม.ค. ไดเกิดพายุหิมะหนักหนาต้ังแต
กลางคืนจนตลอดวัน โรงเรียนตองปดกันหมด หางรานก็ปดกันท่ัว
ไป รายการสนทนาบรรยายธรรมประจําท่ีวัดก็ตองงด งานท่ีเดิน
หนาไมตองหยุดก็คือการทําหนังสือ โดยเฉพาะงานยืดเย้ือตอนน้ัน
คือการเขียนเร่ือง Thai Temples in the United States
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ในชวงพักอยูท่ีชิคาโกคราวน้ี ไดทราบขาวท่ีวาหนังสือขอลา
ออกจากตําแหนงเจาอาวาสวัดพระพิเรนทรท่ีสงจากนิวยอรกไป
เมืองไทยตั้งแตตนเดือนธันวาคม ๒๕๒๐ น้ัน บัดน้ี ไดรับอนุมัติ
แลว และอีกขาวหน่ึงวาโยมมารดาไดเขารับการผาตัดอยูในโรง
พยาบาล ๑๒ วัน ปลอดภัยออกมาอยูบานแลว

ยังไมถึงวันมาฆบูชา ก็ไดรับแจงจากนิวยอรกขอนิมนตไป
งานทําบุญ ในวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๒๑ เพ่ืออวยพรแกประธาน
กรรมการอาํนวยการ (ฝายคฤหัสถ) ของวัดวชิรธรรมปทีป คอื ม.ร.ว.  
จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต และครอบครัว ในโอกาสท่ีทานจะเดิน
ทางกลับไปอยูในประเทศไทย (ทําบุญไวกอน แตจะเดินทางจริงใน
วันท่ี ๑๔ มี.ค. ๒๕๒๑) จึงบินกลับมานิวยอรกในวันท่ี ๑๗ ก.พ. 
แตพอถึง ๒๒ ก.พ. ก็ตองบินยอนกลับไปชิคาโกอีก เพ่ือใหทันงาน
ทําบุญวันมาฆบูชา ท่ี ๒๖ ก.พ.

แตพอมานิวยอรก ท่ีวัดก็มีงานหนังสือท่ีตองการกําลังหนุน 
ทายสุด พระท่ีรับผิดชอบงานวารสารของวัด ขอใหเขียนนิทานพจน 
ใหแก ธรรมปทีป ฉบับมาฆบูชาท่ีกระช้ันชิด พอถึงวันเดินทาง คือ
วันท่ี ๒๒ ก.พ. น้ัน ไดโอกาสเขียนในตอนใกลเวลาท่ีจะไปสนาม
บิน พอเขียนเสร็จ ยังย่ืนสงตนฉบับไมขาดคํา ก็ไดรับแจงใหไปข้ึน
รถของโยมผูมีนํ้าใจท่ีจะขับพาไปสงสนามบิน

อยางไรก็ตาม  ถึงตอนน้ี  การท่ีจะตองเดินทางไปๆ มาๆ  
ระหวางนิวยอรก  กับชิคาโก และการท่ีจะตองคิดวาจะพักท่ีใดแค
วันไหน ก็มาถึงจุดท่ียุติได โดยมีผูตัดสิน ซ่ึงเปนคําตอบใหแกวัด
และญาติโยมท่ัวกัน คือ INS (Immigration and Naturalization 
Service) ของรัฐบาลอเมริกัน ท่ีแจงมาวา visa แบบ J1 กฎหมาย
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ตราไววาไมอาจตอได แตจะตองเดินทางกลับไปกอนแลวมาเขา
ประเทศใหม จึงตกลงเตรียมกําหนดเวลาเดินทางกลับประเทศไทย

ทีน้ี ก็มาระลึกถึงคํากลาวฝากจากญาติโยมท่ีนิวยอรกวา จะ
อยางไรๆ ก็ตาม  เมื่อใดจะกลับเมืองไทย  ขอใหมาตั้งตนท่ีเมือง 
นิวยอรก

ดังน้ัน การเทศนในวันมาฆบูชาน้ี จึงเปนเทศนาสุดทายของ
ศาสนกิจท่ีชิคาโก ตอดวยการบรรยายธรรมในวนัท่ี ๒ มี.ค. ท่ีเปน
การบรรยายประจําวันพฤหัสบดีสุดทาย และเร่ือง “พยาบาล” ท่ี
เขียนเสร็จในวันตอมา เปนบทความสุดทายท่ีน่ัน

แตอันน้ันไมใชขอเขียนสุดทาย เพราะยังมีท้ังเขียนขาวของ
สมัชชาฯ วาดวยความเปนมาของ “สมัชชาสงฆไทยในอเมริกา” 
ตั้งแตกําเนิดในการประชุมท่ีเมืองเดนเวอร ในเดือน มิ.ย. ๒๕๑๙ 
จนถึงวาระท่ีมหาเถรสมาคมรับรอง เขียน “ประวัติ-กิจการ ของวัด
ธมัมาราม ชิคาโก” ภาษาองักฤษ ฉบับยอ สาํหรับพิมพเปนเอกสาร
ใบแนะนําวัด ตลอดจนเอกสารและหนังสือทางการตางๆ รวมท้ัง
จดหมายภาษาอังกฤษนิมนตพระมาปฏิบัติศาสนกิจท่ีชิคาโก และ
หนังสือแจงแกกงสุลอเมริกัน เพ่ือทราบและรวมมือในการดังกลาว

ในท่ีสุด เวลาท่ีจวนแจก็ไมเพียงพอ ตองโทรศัพทไปยัง 
American Airlines ขอเลื่อนเวลาเดินทางสูนิวยอรกออกไปอีก ๑ 
วัน และแลวเมื่อทํางานท่ีพูดไดวาจนถึงนาทีสุดทายจึงเสร็จแลว ก็
ไดไปข้ึนเคร่ืองบินลาจากมหานครชิคาโก ในคืนวันท่ี ๗ มีนาคม 
เพ่ือกลับมาตั้งตนการเดินทางกลับเมืองไทย ท่ีเมืองนิวยอรกตอไป
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เมื่อลาจากชิคาโกคร้ังน้ี ก็เปนอันปดยุคการเดินทางไปๆ 
มาๆ ระหวางนิวยอรกกับชิคาโก และเมื่อลองนับจํานวนครั้งท้ัง
หมด ปรากฏวา ในชวง ๑ ปคร่ึง กอนกลับเมืองไทย ตองเดินทาง
ไปๆ มาๆ นิวยอรก-ชิคาโก ๖ รอบ นับได ๑๒ เท่ียว

ตวัอยางศาสนกจิในอเมรกิา ท่ียงัตองคิดพฒันากนัตอไป

มาถึงนิวยอรกได ๒ วัน ก็พอดี ดร.สแวเรอร (Prof. Dr. 
Donald K. Swearer) มีธุระมาท่ีวัดวชิรธรรมปทีป และไดนําเทปท่ี
สงไปมาถวายคืน ๑ มวน

เร่ืองของเทปน้ีมีอยูวา ผูเขียนนึกถึงนิสิตมหาจุฬาฯ ช้ันปท่ี ๔ 
เวลาน้ัน เรียนวิชาธรรมภาคภาษาอังกฤษ ใชหนังสือ Towards the 

Truth ซ่ึงเปนคําแปลหนังสือบางเร่ืองบางเลมของทานพุทธทาส 
และผูแปลก็คือ ดร.สแวเรอร น้ีแหละ จึงคิดวา ในเวลาเรียนภาษา
อังกฤษ ถาผูเรียนไดฟงเสียงท่ีเปนสําเนียงของเจาของภาษาเอง ก็
จะดี ย่ิงเปนเสียงของผูแปลซ่ึงเปนเจาของหนังสือ เปนเจาของ
สํานวนความน้ันเอง ก็จะย่ิงมีชีวิตชีวาเปนจริงเปนจังมาก

คิดดังน้ัน จึงไดสงมวนเทปขามรัฐไป (สง cassette tape ไป 
4 tape cassettes) ตั้งแตปลายเดือนธันวาคม ๒๕๒๐ ขอให ดร.
สแวเรอร ชวยอานหนังสือลงเทปน้ันให เสร็จแลวจะไดสงไปยังมหา
จุฬาฯ ท่ีเมืองไทย ดร.สแวเรอรอานจบไป 2 chapters ได ๑ มวน 
นํามาถวายไวกอน แลวจะทยอยสงตามมาภายหลัง

มาพักท่ีนิวยอรกคร้ังน้ี เปนชวงสุดทายกอนออกจากสหรัฐ
พระสงฆท่ีวัดวชิรธรรมปทีป นอกจากทานท่ีอยูประจาํชุดเดิม (พระ
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มหาเหรียญ พระมหาสมบูรณ พระมหารุน และพระมหาจํารัส) ๔
รูปแลว ไดมีพระมหานาคเสน (ชาวอินเดีย) มาพักอยูดวยต้ังแต
กลางเดือนกุมภาพันธ ๒๕๒๑ น้ี

ถึงนิวยอรกได ๒ วัน พอดีมีคนไทยสูงอายุถึงแกกรรมท่ีเมือง 
Norton ในรัฐ Massachusetts ลูกหลานซึ่งเปนครอบครัวอเมริกัน 
ตองการปลงศพและทําบุญอุทิศกุศลใหถูกตอง จึงนิมนตและมี
ญาติโยมมารับไป รูปเดียว ใหลูกหลานไดประกอบพิธีบําเพ็ญกุศล
ครบ ๒ วัน (๑๐–๑๑ มี.ค. ๒๑) ท้ังเทศนเปนธรรมกถาภาษาไทย-
ภาษาอังกฤษท่ี funeral home และมีพิธีตางๆ ตามประเพณีของ
ชาวพุทธไทย

นึกยอนหลัง ท้ังเมื่อพักท่ีนิวยอรกและท่ีชิคาโก พระตองรับ
นิมนตไปในพิธปีลงศพคนไทย ท่ี funeral homes โนนน่ี หลายคร้ัง 
ดังเชนในชวงทายน้ี ๑๐ ธ.ค. ๒๐ ท่ีนิวยอรก ณ Funeral Home ท่ี 
Queens, NY มีพิธีปลงศพ น.ส.จินตนา สังสิทธิ ซ่ึงรถควํ่าเสียชีวิต 
แลว ๗-๘ ก.พ. ๒๑ ท่ีชิคาโก ณ Rowland Home for Funerals 
แลวก็มีพิธีปลงศพ คณุบุญเร่ิม วงศสวุรรณ ท่ีปวยถึงแกกรรม

ในงานเหลาน้ี งานแรกๆ คงจะไดทําเพียงพิธรีวบรัด แครับ
ศีล-สวด-บังสุกุล-คาถานุโมทนา แตตอมาไดกลาวธรรมกถา ท้ัง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพ่ือใหญาติโยมไดประโยชน เปนบุญ
กุศลทางปญญาท่ีสูงข้ึนไป คือเพ่ิมเทศนเขาไปใหเปนงานเต็มชุด
น่ันเอง ธรรมกถาในโอกาสอยางน้ี และแมท่ีไปบรรยายในสถาน
ศึกษาตางๆ ท่ีจริงก็ไดบันทึกเสียงไว แตเวลาน้ีนึกไมออกวาเก็บไว
อยางไร หาไมได



- ๓ -

คืนถ่ิน วัดไทย ใน Siam  

ทาํบญุสงออกจากอเมริกา มาหลบสงกรานตทีเ่มอืงไทย

พอกลับมาก็เตรียมตัวเพราะใกลจะเดินทาง แตก็เปนจังหวะ
ท่ีไดมีโอกาสไปสงคุณชายจันทรแรม ประธานคณะผูอปุถัมภวัด และ
โยมโอนออน ออกเดินทางกลับไปอยูเมืองไทย ในวันท่ี ๑๔ มี.ค. 
๒๕๒๑ หลงัจากน้ัน ก็เปนชวงท่ีญาตโิยมมาท่ีวัดบาง นิมนตไปบาน
บาง เพ่ือทําบุญเปนการพบปะกอนจากไป โดยบางทานยํ้าไววาถึง
แมจะไป ก็ขอใหผานพนไดทําบุญวันเกิดของตนไปกอน บางทานก็
วาใหไดไปงานทําบุญท่ีบานของตนกอน

ท่ีศูนยกลางคือวัด คุณหมอนิพนธ ประธานชมรมจุฬาฯ ซ่ึง
เปนผูนําเอาจริงเอาจังท่ีจะใหผูเขียนมองเห็นความจําเปนท่ีจะตอง
อยูท่ีนิวยอรกตอไปกอน เมื่อแนนอนแลววาผูเขียนจะตองไป ก็ขอ
นิมนตอยูใหถึงวันท่ีคุณหมอจะบอกญาติโยมมาทําบุญกันกอน ถา
เทียบของชาวบานก็คลายเปนการเลี้ยงสง แตทางพระเรียกวา
ถวายคมิกภัต

คร้ันแลวในวันท่ี ๑๘ มีนาคม ขณะท่ีเจาภาพคณะหน่ึงมาทํา
บุญวันเกิด อีกดานหน่ึง ญาติมิตรประมาณ ๓๐ คน ก็มาทําบุญ
ถวายคมิกภัต ซ่ึงมีการถวายปจจัยวาเปนคาเดินทาง ก็ตอบไปวา



ในความทรงจาํ ที่งดงามสดใส๓๖

คาเดินทางมีพรอมแลว ตามปกติ ไดปฏิบัติเปนธรรมเนียมมาวา 
เมื่อท่ีวัดมีงานทําบุญถวายปจจัย เชน กัณฑเทศน ก็ถวายตอเขา
วัดไป แตคราวน้ี เปนการเจาะจงสงออกขางนอก ก็เลยปรึกษา
ญาติโยม ตกลงวา รวมเขาเปนทุนพิมพหนังสือธรรม ท่ีเรียกวา 
“ทุนพิมพพุทธศาสนปกรณ”

เมื่อกอนออกจากชิคาโก ท่ีน่ัน ญาติโยมก็ทําบุญอยางท่ี
เรียกวาคมิกภัตน้ีมาแลว และปจจัยท่ีถวายก็ไปเขา “ทุนพิมพพุทธ
ศาสนปกรณ” น้ีแหละ และทุนน้ีเองท่ีไดมาใชในการพิมพ
พจนานกุรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศพัท แจกเปนธรรมทานครั้งแรก 
ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๒๒ (งานพระราชทานเพลิงศพ เจาอาวาส
วัดพระพิเรนทร, ตอนน้ันเรียกช่ือวา พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับ
ครู นักเรียน นักธรรม)

จากนิวยอรก เย็นวันท่ี ๑๘ น้ันเอง ญาติโยมก็มารับตอไปใน
รายการของญาติมิตรทางนิวเจอรซีย ซ่ึงมีคุณหมออุดม สุวรรณศรี 
เรียกไดวาเปนศูนยกลาง โยงไปยังคุณมนัส โอวาทสาร ท่ีฟลลา 
(คอื Phila. หมายถงึฟลาเดลเฟย) โดยไปตัง้ตนท่ีบานคุณหมออดุม

จากน้ัน รุงข้ึนวันท่ี ๑๙ ก็ไปสูงานพิธีซ่ึงจัดท่ีบานคุณหมอ
สุภาพ และคุณหมอศรีประยูร ประศาสนวินิจฉยั เปนการทําบุญข้ึน
บานใหม ซ่ึงญาตมิติรก็ไปรวมกันท่ีน่ัน แลวก็ไปตองานทําบุญท่ีบาน
คุณหมอสมศักด์ิ ใกล Atlantic City (ทางฝายพระ คราวน้ีมีพระ
มหาเหรียญและพระมหาสมบูรณมาดวย แตพระมหาสมบูรณไม
ไดตอไป Albany)

เสร็จแลว คุณหมอสุนทร และโยมบุญประจวบ ศรีหงส ซ่ึง
เดิมตั้งใจนิมนตในวันท่ี ๒๕ มี.ค. แตติดขัด จึงเลื่อนเขามา ก็รับ
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พระจากบานคุณหมอสมศักด์ิ นิมนตข้ึนรถเดินทางตอ จากนิว
เจอรซียแถบตะวันออกเฉียงใต ข้ึนเหนือไปถึงเมือง Albany ในรัฐ
นิวยอรก ในคืนวันท่ี ๑๙ น้ัน และพักท่ีน่ันจนถึงงานทําบุญวันเกิด
คุณหมอสุนทร ในวันท่ี ๒๒ มีนาคม แลวสงกลับถึงวัดใกลค่ําวันท่ี 
๒๒ น้ันเอง

คุณหมอสุนทร ศรีหงส เปนเร่ียวแรงสําคัญในการกอตั้ง
สมาคมแพทยไทยในอเมริกา (Thai Physicians Association of 
America) และตอมาไดเปนนายกสมาคมดังกลาวน้ัน

ถึงวันท่ี ๒๕ มีนาคม โยมนวนเพ็ญ เพอรดีย ซ่ึงนิมนตยํ้าไว
นักวา ถาจะออกจากอเมริกา ก็ขอใหไดทําบุญวันเกิดกอน ก็ทํา
ตามท่ีบอกไว โดยมีญาติมิตรมารับพระไปเจริญพระพุทธมนตฉัน
เพลท่ีบาน ใน Morristown แตกอนพระจะออกไปตอนสาย Dr. 
Aung Thien ก็นําญาติมิตรชาวพมามาถวายคมิกภัตต้ังแตเชา 
พรอมท้ังยํ้าแลวยํ้าเลาวาขอใหกลับมาอีก

แลวคํ่าวันเดียวกันน้ัน คณะศิษยเกามหาจุฬาฯ ประมาณ ๙ 
คน รวมท้ังเพ่ือนท่ีเปนศิษยเกา มมร. ดวย เมื่อไดทราบขาวจาก
คุณบุญเลิศ ก็ชวนกันมานมัสการ แลวก็มีการถวายปจจัย ก็เลยให
เขาทุนพิมพหนังสือไปอีก

แมแตในวันออกเดินทาง คือ วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๒๑ ตอน
เชา ชมรมชาวเหนือ และชมรมกอลฟวันอาทิตย ก็มาเลี้ยงพระและ
ขอถวายปจจัยเปนคาใชจายในการเดินทาง แตอีกดานหน่ึง จน
กระท่ังเหลือเวลาอีกไมถึง ๑ ช่ัวโมงจะออกเดินทาง ก็ยังตอง
ทํางานตรวจหนังสือท่ีมีผูนํามาขอใหชวยดู



ในความทรงจาํ ที่งดงามสดใส๓๘

ในท่ีสุด เวลาก็มาถึง ๑๗ น. เศษ คุณบุญเจิดรับข้ึนรถขับไป
ข้ึนเคร่ืองบินของ Pan Am (Pan American World Airways เร่ิม
กิจการตั้งแตป 1927/๒๔๗๐ แตในท่ีสุดไดลมเลิกกิจการไปในป 
1991/๒๕๓๔) พระมหาเหรียญ และพระท่ีไมตองเฝาวัดก็ไปสนาม
บิน และมีโยมสัก ๓๐ ทานไปสงท่ี JFK เสียงยํ้าตามสงบอกวาให
กลับมานิวยอรก คุณเคลื่อนถือกระเปาตามเขาไปสงถึงปากชอง
ผานตรวจ

คร้ันแลว ณ เวลาประมาณ ๒๒ น. เคร่ืองบิน Boeing 747 ก็
เหินข้ึนเวหา ออกจากอเมริกา มุงสูกรุงลอนดอน

นํ้าใจญาติโยมคนไทยในนิวยอรก

พูดถึงนํ้าใจของญาติโยมท่ีนิวยอรกน้ัน มิใชพรอมใจเฉพาะ
มาสงข้ึนเคร่ืองบินกลับเมืองไทยเทาน้ัน แตไดมีใหเสมอและแสดง
ออกตลอดมา อยางเร่ืองขับรถมาชวยพาไปสนามบิน และรับจาก
สนามบินมาวัด ญาติโยมก็ปฏิบัติอยูเร่ือย โดยเฉพาะผูเขียนตอง
เดินทางไปมาระหวางนิวยอรกกับชิคาโกบอยคร้ังอยางท่ีเลาขาง
ตน ญาติโยมก็ชวยรับชวยสงท้ังท่ีนิวยอรกและท่ีชิคาโก สําหรับท่ี
นิวยอรก ทานท่ีรับสงบอยก็คงจะไดแกคุณสนิท และคุณอัจฉรา 
ศรีสุโร และมิใชแครับสงไปสนามบินเทาน้ัน คนโนนคนน้ียังรับสง
ในเวลาท่ีพระมีกิจธุระขางนอกท่ัวไปดวย

เร่ืองท่ีตองนับวาเปนภาระมากก็คือความเปนอยูประจําวัน 
โดยเฉพาะการขบฉัน ถาเปนวันหยุดก็ไมเปนไร เพราะญาติโยมจะ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๙

มาวัดกันอยูแลว ท่ีสําคัญก็คือในวันทํางาน บางวันไมมีผูนิมนต
ลวงหนาไว ญาติโยมก็คงจัดวาระหรือบอกกลาวนัดหมายตกลงกัน 
(เร่ืองอยางน้ี บางทีพระก็ไมไดทราบ) พอเชา ทานใดทานหนึ่งก็นํา
อาหารมาถวาย พอประเคนแลว ก็อาจจะตองรีบไปทํางาน

ยังจําไดวา วันหน่ึง ตอนเชา คุณหมอนิพนธ ขับรถมาจอด
หนาวัด คนเดียวหอบห้ิวหมอขาวตมท่ีรอนและหนักอึ้งเขามา พอ
ไดประเคนถวายพระเสร็จแลว ก็รีบขับรถไปท่ีทํางาน ถานึกเปน
ภาพวางานของหมอก็หนักรออยูขางหนา วันน้ันคงตองรีบตื่นไว 
ไหนลูกๆ ก็จะตองไปโรงเรียน โยมแตวก็คงตองรีบตื่นข้ึนหุงขาวตม 
แลวคุณหมอเอาใสรถขับมา จะวางหมอขาวตมตรงไหน จะตองขับ
รถประคับประคองอยางไร แลวไปทํางานอยางเหน็ดเหน่ือยหรือ
ทุลักทุเลเพียงใด

บางทีไมมีใครวางท่ีจะทําครบท้ังเตรียมอาหารแลวนํามา
ถวาย ก็ตกลงนัดหมายและแบงงานกัน ดังตัวอยางวา คุณครูเกษร
และคุณครูแกวกัลยา ซ่ึงอยูถ่ินหน่ึง ตอนเชาจะตองไปทํางาน มา
ไมได ก็ทําอาหารเตรียมไวตอนค่าํ แลวคุณเคลือ่น ซ่ึงอยูอกีถ่ินหน่ึง
โดยนัดหมายบอกกันไว ตอนเชาวาง ก็มาจัดอาหารน้ันถวายพระ

บางคนทํางาน ๒ จอบ หรือแมแต ๓ จอบ ตอนเชาออกจาก
จอบหน่ึง กอนไปทําอีกจอบหน่ึง ก็มาแวะถวายอาหารพระ ดังได
เห็นคุณสมจติ แมบานของคณุทองศักด์ิ มาอยางน้ี คงจะหลายครัง้

น่ีคือนํ้าใจ บวกศรัทธาของญาติโยม แตไมใชแคศรัทธาและ
นํ้าใจ ยังตองใชนํ้าพักนํ้าแรงมากดวย
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แอรสยามลมไป กลับเมืองไทยยากหนอย

ดังท่ีเลาไปแลววา ไดเดินทางมาอเมริกาดวยต๋ัวเคร่ืองบิน
ไป-กลับ ของบริษัท แอรสยาม จํากัด แตระหวางท่ียังอยูในอเมริกา
น้ัน แอรสยามไดเลิกลมกิจการ จึงฝากภาระไวกับบริษัท การบิน
ไทย จํากัด ใหออกตั๋วแทนให ซ่ึงก็ตองติดตอกันนาน

ในท่ีสุด ไดรับตั๋วถวายแทนสงมาจากบริษัท การบินไทย 
จํากัด แตเมื่อผูเขียนอยูท่ีนิวยอรก คือดานแอตแลนติก การบินไทย
มีเคร่ืองบินมาทางน้ีอยูแลว แตมาแคยุโรป ไมถึงนิวยอรก จึงถวาย
ตั๋วแคจากยุโรปไปเมืองไทย สวนต๋ัวจากนิวยอรกไปยุโรป ตองหา
ใหมเอาเอง

ทีนี้ นอกจากตองจัดหาตั๋วเครื่องบินออกจากนิวยอรกไปยุโรป
เพ่ิมข้ึนมาชวงหน่ึงแลว ท่ียุโรปน้ัน ตั๋วของการบินไทยกําหนดให
ตองไปข้ึนเคร่ืองบินท่ีกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารกดวย จึง
ตองใชตั๋วของ Pan Am มาแวะลอนดอน เพ่ือจะติดตอขอใหบริษัท
การบินไทยท่ีลอนดอนน้ัน ชวยทําต๋ัวเคร่ืองบินใหม เปลี่ยนจากข้ึน
ท่ีโคเปนเฮเกน ใหมาข้ึนท่ีลอนดอน

นอกจากน้ัน ในการเดินทางต้ังแตเร่ิมตน ไดเตรียมไวมี
ไวยาวัจกรหรือลูกศิษย ไดแกคุณบุญเลิศ โพธินี ซ่ึงในเท่ียวไป ได
ออกจากดอนเมืองมาดวยกัน แตเมื่อผูเขียนเสร็จภาระท่ีอเมริกา
แลว คณุบุญเลศิไดบอกไววาจะยังอยูตอ โดยมองเห็นชัดแลววา ใน
เท่ียวกลบัเมอืงไทยน้ันไมมอีะไร เพียงสงข้ึนเครือ่งบินแลวก็จบ มา
ลงท่ีดอนเมอืงทีเดียวถึงเมืองไทยเลย แตเมื่อเร่ืองเปลี่ยนไปอยางน้ี 
แมวาคุณบุญเลิศจะไดมาสงข้ึนเคร่ืองบินออกจากนิวยอรกอยางท่ี
วา การเดินทางก็ไมจบแคน้ัน
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รวมแลว ท้ังหมดน้ีเปนเหตุใหการเดินทางขากลับเมืองไทย
ไมคอยปลอดโปรง นอกจากเดินทางขยักขยอนแลว ก็มีภาระเพิ่ม
และปญหาตองแกไขระหวางทาง ตองผจญภัยนิดหนอย โดยมีชวง
แวะลงกรุง London แทรกเขามา

วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๑ ประมาณ ๑๐.๐๕ น. (เวลาทอง
ถ่ิน) เคร่ืองบินของ Pan Am ท่ีอาศัยมา ซ่ึงออกจากนิวยอรกเมื่อสี่
ทุมคืนท่ีแลว ลงจอดท่ี London’s Heathrow Airport

ท่ีน่ัน คุณวิเชียร ชาติสุวรรณ เลขานุการเอก สถานเอกอัคร
ราชทูตไทย กรุงลอนดอน มารอรับอยู ปรากฏวา คุณวิเชียรมารอ
รับถึง ๒ คร้ัง มาคร้ังแรก รอจนตองกลับไปบาน แลวมาใหม จึง
ตองท้ังขออนุโมทนาและขออภัยดวยพรอมกัน

คุณวิเชียรรับจากสนามบินไปสงท่ีวัดพุทธปทีป และลากลับ
ไประหวางฉันเพล ตอมา พระมหาสมบุญ สิทฺธิาโณ กลับมาจาก
สนามบิน ไดความวา โดยไมรูกัน ทานไปรอรับท่ีชองของ TWA 
(Trans World Airlines) จึงพลาดกันไป

วัดพุทธปทีปมีบริเวณกวางขวาง รมร่ืน และมีสระนํ้าใหญ ดู
สงบ บรรยากาศสดใส นาร่ืนรมย และลอนดอนเมื่อมาถึงน้ี เปนตน
ฤดูใบไมผล ิ ซ่ึงมาเร็วกวาท่ีนิวยอรก ท่ีน่ีหญากําลงังอกงามเขียวขจี
และดอกไมบานทัว่ไปจนเริม่โรยรวง ขณะท่ีตนไมใหญรอทีจ่ะแตกใบ

ขณะน้ัน ท่ีวัดพุทธปทีป มีพระสงฆอยู ๕ รูป (มีศิษย ๑ และ
คนสวน ๑) เทาท่ีทราบ ทานมหาสมบุญเปนพระธรรมทูตประจํา
อยูท่ีน่ันหลายป กอนน้ัน ทานเคยเปนเลขานุการโรงเรียนพระพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย ในยุคเร่ิม
แรกหรือยุคบุกเบิก และทําหนาท่ีสําคัญน้ันอยูนานทีเดียว เมื่อมา
พบทานท่ีน่ี ก็คือพบทานผูเคยอยูในวงงานพระพุทธศาสนาดาน
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มหาวิทยาลัยสงฆมากอน
ผูเขียนพักคางแรมท่ีวัดพุทธปทีปเพ่ือจัดการแกไขเร่ืองตั๋ว

เคร่ืองบิน จึงจะตองอยูท่ีน่ันจนกวาจะเสร็จการ คือใหไดตั๋วพรอม
ท้ังกําหนดวันเดินทางใหม และในการน้ี ทานมหาสมบุญไดมีนํ้าใจ
เก้ือกูลย่ิง ท้ังดูแลท่ัวไป และไดชวยจัดดําเนินการเร่ืองท่ีจะติดตอ
เปลี่ยนต๋ัวแตตนจนตลอด

เร่ิมดวยวันรุงข้ึน (๒๘ มี.ค.) แตเชา ทานมหาสมบุญก็ติดตอ
กับผูจัดการของบริษัทการบินไทยประจําสํานักงานท่ีน่ัน แลวตอน
บาย ก็นําผูเขียนไปสํานักงานของบริษัท พบกับพนักงานท่ีรับเร่ือง
ดวยความมีอัธยาศัยเอื้อเฟอเอาใจใสอยางดี และจัดแจงเดินเร่ือง
ใหอยางเร็วไว ทําใหวันเดียวเรื่องเสร็จไปคร่ึงคอน

วันตอมา (๒๙ มี.ค.) หลังฉันเพลท่ีวัดแลว ตอนบาย ทาน
มหาสมบุญก็นําเดินทางไปท้ังท่ีสถานทูต และท่ีสํานักงานบริษัท
การบินไทย ซ่ึงออกใบอนุญาตนํ้าหนักเกินให (Excess Baggage)
เปนอันพรอมท่ีจะออกเดินทางตอไดในวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๒๑ 
ทําใหมีเวลาพักรอ ๒ วัน

เมื่อเสร็จเร่ืองตั๋วแลว ๓๐ มี.ค. ก็เปนวันท่ีไดรับการ
ปฏิสันถารจากทานพระครูวินัยธรสีลานันทะ โดยทานนําชม
บริเวณวัด และพาเดินดูถ่ินฐานยานใกลเคียง ซ่ึงสะอาด สงบ งาม
ตา นาอยูอาศัย เปนถ่ินของคนมีฐานะดี (well-to-do) แลวสุดทาย
ก็ใหลูกศิษยขับรถนําพระรวมกับทานมหาสมบุญดวยเปน ๓ รูป 
พาชมกรุงลอนดอน จนสมควรแกเวลาท่ีจะพักผอน

วันสุดทาย ๓๑ มี.ค. เปนวาระของการชวยดูชวยทําเร่ืองงาน
หนังสือธรรมะของวัดและของพระท่ีน่ันเพ่ือประโยชนแกการพระ
ศาสนา แลวทุกอยางก็ลงตัวทันกอนจะค่ําพอดี
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กวาจะถึงเมืองไทย เสี่ยงภัยเล็กนอย

เชาวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๒๑ เปนกําหนดเวลาท่ีจะออกเดิน
ทางจากกรุงลอนดอนสูประเทศไทย แลวก็มาถึงจุดท่ีบอกวาผจญ
ภัยนิดหนอย ท่ีจริงไมใชผจญภัย คงนาจะเรียกแควาเสี่ยงภัย 
เพราะท่ีจริง ไมมีภัยอะไร และไมมีใครเปนภัย

ท่ีจริง เร่ืองน้ี ก็คือตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นวาวัดเปนท่ีพ่ึงของ
ชาวบาน แมแตในตางแดน เร่ืองมีวา พระท่ีวัดพุทธปทีปน้ัน โดย
เฉพาะทานมหาสมบุญน่ันแหละ ไดบอกเลาวา มีคุณผูหญิงคน
หน่ึง ถูกคนตางชาติพามาจากเมืองไทย เสร็จแลวเขาก็ท้ิงเธอไป 
เมื่อถูกปลอยเควงควาง ในท่ีสุดเธอก็จึงมาพึ่งวัด ขอใหชวยหาทาง
สงเธอกลับเมืองไทย ทานมหาสมบุญก็ไดชวยติดตอบริษัทการบิน
ไทยน่ันแหละใหเธอไดซ้ือตั๋วบิน และก็พอดีจังหวะเหมาะใหไดเดิน
ทางในเท่ียวบินเดียวกับผูเขียน ตามท่ีทานมหาสมบุญบอกวาเธอ
พูดภาษาอังกฤษไมได จึงขอฝาก เผื่อมีอะไร ผูเขียนจะไดชวยบอก
ชวยแนะนําใหผานตลอดแคไปถึงเมืองไทย คือเพียงเผื่อไวเทาน้ัน

ในวันท่ี ๑ เม.ย. น้ัน ทานมหาสมบุญก็ไดเตรียมการจัดหารถ
ไว และทานก็ไดไปสงไปดูแลจนเขาเขตท่ีจะไปข้ึนเคร่ืองกันโดย
เรียบรอย

ท่ีขางในสนามบิน ตรงท่ีรอข้ึนเคร่ือง มีรานขายจําพวกของท่ี
ระลึกตางๆ เห็นเธอเดินไปเลือกจะซ้ือตุกตา แสดงวาเธอมีบุตรแลว 
เมื่อฟงมาวาเธอพูดภาษาอังกฤษไมเปน ก็อดหวงไมได จึงเดินเขา
ไปใกลๆ แถวน้ัน เผื่อจะตองชวยสื่อสาร แมวาตัวเองจะรูสึกอึดอัด 
และทําใหคิดในใจวาน่ีแหละนํ้าใจแม แมแตพูดจาไมได สื่อสารกัน
ลําบากยากเย็น เมื่อนึกถึงลูก ก็พยายามทําเพ่ือลูกใหไดใหสําเร็จ
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จากน้ัน พอไดโอกาส จึงพูดกับเธอวา เคร่ืองบินท่ีเดินทางไป
น้ี เปนบริษัทคนไทย มีพนักงานเปนคนไทยท้ังน้ัน เมื่อข้ึนไปแลว 
ถามีอะไร ก็บอกแจงหรือขอคําแนะนําจากเขาเถิด แลวตอจากน้ัน 
ในเคร่ืองบิน ก็ไมไดเห็นเธออีกเลย แตมองไดวาเธอมีจิตใจดีที
เดียว ดังทาทีท่ีไดแสดงออก เมื่อถึงดอนเมือง ลงจากเคร่ืองบินแลว 
สักครูก็เห็นเธอเดินตรงเขามาหา แลวน่ังกราบลงบนพ้ืนสนามบิน 
กลาวคําขอบคุณและอําลาจากไป

อยางท่ีบอกแลววาไมมีภัยอะไร และไมมีใครเปนภัย แตท่ี
บอกวาเสี่ยงภัย ก็คือภัยซ่ึงเกิดหรือกอข้ึนในใจของคน ท่ีมองเห็น
ภาพเคลื่อนไหวภายนอกแลว ยังไมไดสืบสาวตรวจสอบ ก็นึกคิด
ไปตามความรูสึก อาจจะเกิดความเขาใจผิด แลวก็อาจจะเกิดเปน
ภัยข้ึนได จึงไมควรประมาทท่ีอาจจะกลายเปนการเสี่ยงภัย

ระหวางรอ ณ ท่ีน่ังพักผูโดยสาร กอนข้ึนเคร่ืองบิน มีทานผู
หน่ึงเขามาหา ทานผูน้ีไดแนะนําตัว หรือมาทราบภายหลัง ก็จําไม
ได วาช่ือคุณดุย เปนเจาของรายการขาววิทยุ ปตอ. (หรือกองพล 
ปตอ.?) คุณดุยไดปวารณาตัวเผื่อมีอะไรท่ีจะใหชวย ทานคงเห็นวา
พระเดินทางองคเดียวอาจจะไมสะดวก เปนความเอื้อเฟอท่ีนา
อนุโมทนาอยางมาก

แลวก็เลยเปนโอกาสท่ีวา จะโดยทานถามหรือไมก็จําไมได ก็
ไดพูดคุยและเลาเร่ืองของคุณผูหญิงน้ันใหคุณดุยฟง ทําใหกระจาง
แจง เปนอันวา ไมวาจะดวยความมีนํ้าใจเอื้อเฟอ หรือโดยสงสัย
แลวสอบถาม หรือท้ังสองอยาง เฉพาะอยางย่ิง เมื่อมีอะไรสงสัย
แลว ไมปลอยใจใหคิดนึกไปตามความรูสึก แตสืบสวนตรวจสอบ
ใหรูจริงจนชัดเจน นับวาเปนตัวอยางของบุคคลผูใชวิธีปฏิบัติอันดี
งามท่ีนาช่ืนชมยกยอง
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จากน้ัน โดย TG-915 ถึงดอนเมอืง เชาวันท่ี ๒ เม.ย. ๒๕๒๑
คณุหมอพ่ีชาย คอื น.พ.เกษม อารยางกูร พรอมดวยหลาน มารอรับ 
และนําไปพบโยมบิดามารดาท่ีสามเสนคลีนิก ถวายภัตตาหารเชา-
เพล กวาจะสงถึงวัดพระพิเรนทรก็เปนเวลากลางคืน

จากกิจกรรมที่นิวยอรก ออกมาเขาเงียบที่เมืองไทย

จากเมืองไทยจนกลับมา เวลา ๒ ป ๒ เดือน ๑๐ วัน ท่ีผาน
ไป รูสึกเหมือนช่ัวเวลาเมื่อวานถึงวันน้ี ดังวาหลับแลวต่ืนข้ึนมา 
หรือเหมือนวาเหตุการณท้ังหมดใน ๒ ปน้ันคือแคฝนไป แลวเร่ือง
ราวท่ีคิดไวท่ีจะทําในเมืองไทยก็ผุดข้ึนมาเตือน

ไดเร่ิมงานสารานุกรมพุทธศาสน ไทย-อังกฤษ ไวตั้งแต พ.ศ. 
๒๕๐๖ แตพอทําไปไดปเศษ จบอักษร “บ” ตองเขารับภาระท่ีมหา
จุฬาฯ งานสารานุกรมก็ชะงักแลวหยุดไป ถึงกระน้ันก็รอโอกาส
เร่ือยมา โดยจะยอมลดขนาดงานลง ตอมาก็ทําสารานุกรมฯ อยาง
ยนยอ แตพอทําจบ “ต” ก็ตองหยุดอีก จนกระท่ังในที่สุด ตกลงเอา
แคทํางานแทรกใหเสร็จไปทีหน่ึงกอน ตามคํานิมนตของทานเจา
คุณพระเทพกิตติโสภณน่ีแหละ จึงเกิดเปน พจนานุกรมพุทธศาสตร 
(ฉบับประมวลธรรม) เสร็จเปนเลมข้ึนมา ในป ๒๕๑๘

กลับจากอเมริกาแลว คราวน้ีจึงคิดวา เอาละ จะตองให
สารานุกรมพุทธศาสนเสร็จเสียที ถึงแมจะไดแคภาษาไทยเปนหลัก 
มีภาษาอังกฤษประกอบเพียงเล็กนอยก็ตาม และเพ่ือระดมกําลัง
ทําอยางเดียวเตม็ท่ี ก็จะงดรับนิมนตไมวาไปไหนท้ังหมด แมแตใน
วัด แตกวาจะไดเร่ิมเขียนก็ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๑
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ระหวางน้ี ญาติโยมทางอเมริกาก็เอาจริงเอาจังท่ีจะนิมนต
ไปนิวยอรกอีก

หลังจากกลับมาถึงเมืองไทยไดเดือนเดียว พอถึงเดือน
พฤษภาคม พระมหาสมบูรณ มาจากวัดวชิรธรรมปทีป นําหนังสือ
นิมนตของ Dr. Aung Thien กับญาติโยมท้ังคนไทยและตางชาติ
ลงนามกันเกิน ๑๐๐ ช่ือ มาสงถวาย ก็ไดแตรับไวกอน

แลวในเดือนกันยายนนี้เอง กอนเร่ิมลงมือเขียนสารานุกรมฯ 
วันเดียว คุณชายจันทรแรมก็นําแบบฟอรม G-325 A & I-485 ท่ี
คุณหมอนิพนธส งมา  จะให เ ขียนกรอก  เ พ่ือเดินเ ร่ืองขอ  
permanent residence ประเภท missionary แลวโยมสนิทหรือ
คุณพิเชษฐ จะนํากลับไป NY แตก็ตอบรับอะไรกับโยมไมได

ตอมาอีก ๒ เดือน ในวันท่ี ๑๓ พ.ย. ๒๕๒๒ (ขณะน้ัน วัดยัง
คงอยูท่ี Bronx) ก็ไดรับหนังสอืของวัดวชิรธรรมปทปี ลงวันท่ี ๕ พ.ย.
๒๕๒๒ สงมาจากคุณสุชาติ เจริญจิตต (ตอนน้ันเปนกรรมการ
อํานวยการ) ซ่ึงพระมหาสมบูรณเปนผูลงนาม ในฐานะรักษาการ
ประธานคณะกรรมการอํานวยการ เปนหนังสือนิมนตไปชวยวาง
โครงการในการขยายวัด (คืออยูในระยะท่ีจะยายวัด)

ท้ังน้ี นํ้าใจท้ังของพระและของญาติโยมน้ัน เปยมดวยความ
ปรารถนาดีงามย่ิงนัก แตก็ไมอาจจะเดินทางไปได เพราะตอนน้ีลง
หลักปกมั่นไปแลววา ตองใหเวลาแกสารานุกรมฯ อยางเดียว
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ญาติโยมนิวยอรก-ชิคาโก

กลายเปนผูรวมใหเกิดพจนานุกรมฯ

พอข้ึนปใหม ม.ค. ๒๕๒๒ ได ๒-๓ วัน สารานุกรมฯ ก็จบ
อักษร “ก” ข้ึน “ข” ไปนิดหนอย และทําคําเก่ียวกับประวัติศาสตร
พระพุทธศาสนาในบางประเทศเสร็จไปอีกสวนหน่ึง รวมได ๑๙๐ 
หนาพิมพดีด

แตแลวพอถึง ๙ ม.ค. ๒๕๒๒ ศาสตราจารย ดร. ระวี ภาวิไล 
ซ่ึงไดแจงมาตั้งแตปลายป ๒๑ วาจะพิมพ พุทธธรรม (ฉบับเดิม 
๒๐๖ หนา) และไดบอกทานไววาขอเขียนเพิ่มเติมสักหนอยโดยจะ
ใชเวลาสกั ๓ เดือน คราวน้ีทานแจงวาไดตัง้ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยข้ึนแลว พรอมท้ังนําหนังสือเปนตนฉบับสําหรับเขียน
เพ่ิมมาถวายดวยเลย ทีน้ี พอเขียนจริง เวลา ๓ เดือนไมพอ จึงย่ิง
ตองระดมกําลังเรงหนักข้ึนอีก (ในท่ีสุดกลายเปน ๓ ป) งาน
สารานุกรมฯ ท่ีคิดวาจะใหเสร็จใหได กลายเปนหยุดเลิกไปเลยต้ัง
แตน้ันมา

เมื่อชัดแลววาจะยังไมมีโอกาสทําสารานุกรมพุทธศาสนให
เสร็จไดแน พอดีถึงวาระตองทําหนังสือธรรมทานงานพระราชทาน
เพลิงศพเจาอาวาสวัดพระพิเรนทร คือทานอาจารยพระครูปลัด
สมัย กิตฺติทตฺโต ในวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๒ ก็จึงทํางานดวนน้ี
ใหประสานเขากับงานจําพวกสารานุกรม โดยทํา พจนานุกรมพุทธ
ศาสน ฉบับครู นักเรียน นักธรรม ข้ึนมาใหพอใชประโยชนไดใน
ระดับหน่ึง (คือ พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ใน
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ปจจุบัน) เปนอันเสร็จไปไดอีกเลมหน่ึง
ยอนไปเมื่อคร้ังญาติโยมท่ีนิวยอรก ก็ดี ท่ีชิคาโก ก็ดี ถวาย

ปจจัยคราวจะออกเดินทางกลับเมืองไทย และไดตกลงใหเปนการ
ตั้งทุนช่ือ “ทุนพิมพพุทธศาสนปกรณ” ไวน้ัน ก็เปนการต้ังท้ิงไว
เหมือนกับลอยๆ โดยไมไดมีเปาหมายวาจะพิมพหนังสืออะไร แลว
ไปๆ มาๆ โดยไมคาดหมาย เจาอาวาสวัดพระพิเรนทรก็ถึงมรณ-
ภาพ แลวงานพระราชทานเพลิงศพก็ตามมาเอง และในงานก็จะ
พิมพหนังสือ แตไมไดรูวาจะพิมพเร่ืองใด อีกท้ังกอนจะพิมพก็ไมได
มีทุนท่ีเตรียมจําเพาะไว

แลวเร่ืองก็มาลงเอยใหกลายเปนวา ญาติโยมท่ีนิวยอรก 
และชิคาโก เปนผูมีสวนรวมใหกําเนิดแก พจนานุกรมพุทธศาสน 
ฉบับประมวลศัพท ท่ีพิมพท่ีใชกันตอๆ มาจนบัดน้ี

ทีน้ี ขณะจะเร่ิมเขียน พุทธธรรม ก็มีเร่ืองดานอเมริกาเขามา
อีก คือ พอข้ึนป ๒๕๒๓ น้ันเอง ดร. สแวเรอรก็ติดตอมาในนาม 
Harvard จะนิมนตไปสอน ก็ตอบทานไปวา เวลาน้ันยังขอไมคิด 
เอาไวหนังสือพุทธธรรมเสร็จ จึงจะคิดได ตอมาใกลกลางป ทาน
ตดิตอมาอกี จึงบอกทานวา ความติดขัดอยูท่ีเขียนหนังสอืพุทธธรรม
น่ีแหละ พูดกันไปพูดกันมา เร่ืองออกมาวา ท่ีจะนิมนตน้ันหลงัข้ึนป
ใหมหนาแลว กวาจะถึงตอนน้ัน ตามท่ีรับกับทานอาจารยระวีไว 
หนังสือควรจะเสร็จแลว น่ีก็เลยคลายกับจะรับนิมนตไปแลว

ทีน้ี พอถึงวันท่ี ๔ ต.ค. ๒๕๒๓ ก็ไดรับจดหมายนิมนต จาก 
Dr. Carman ผูอํานวยการ CSWR ท่ี Harvard ใหไปเปน 
Research Fellow เปนอันจะตองไป ก็เรงพุทธธรรมเปนการใหญ 
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แตจนกระท่ังในท่ีสุด แมถึงวันเดินทาง ๓๐ ม.ค. ๒๕๒๔ งานพุทธ
ธรรมถึงจะใกลเสร็จเขาไปมาก ก็ยังไมเสร็จ ตองฝากปรูฟบางสวน
ไวกับทานเจาคุณพระเทพกิตติโสภณ (ตอนน้ันเปนพระวิสุทธิ
สมโพธิ) ใหทานชวยตรวจ แถมตนฉบับลายมือสวนหน่ึงหายไป
ระหวางสงพิมพดีด ก็ตองไปเขียนทดแทนท่ีอเมริกาพรอมกับ
ทํางานสอนท่ีน่ันดวย และจะตองมาจัดการตอนเขาโรงพิมพอีก
เปนข้ันสุดทาย ทุกอยางจึงแนนและเรงรัดไปหมด



- ๔ -

เย่ียมถ่ิน วัดไทย ในความจํา

ออกจากเขาเงียบเมืองไทย เวียนกลับไปใกลนิวยอรก

เปนอันวา สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๒๔ ท้ังท่ีงานพุทธธรรมยัง
ไมเสร็จ ก็ตองไปอเมริกาอีก เพ่ืองานสอนใน spring semester 
โดยเปนอาคันตุกะของ CSWR (Center for the Study of World 
Religions) ท่ี Divinity Faculty ของ Harvard

Harvard อยูในเมือง Cambridge (บนฝงแมนํ้า Charles 
River ตรงขามเมือง Boston) หางจาก NY ข้ึนไปทางเหนือ ๓๐๐ 
กม. (Swarthmore ท่ีเกา หางจาก NY ลงไปทางใตเพียง ๑๔๕ กม.)

ไปอเมริกาเท่ียวน้ี มีลูกศิษยคนใหม คือ อาจารยโสม ไดรัตน 
เปนไวยาวัจกร ไปไหนก็ไปดวยกันทุกแหง จนกระท่ังกลับเมืองไทย
ดวยกัน

อาจารยโสมอายุมากกวาผูเขียนประมาณ ๒๐ ป สวน
ไวยาวัจกรในเท่ียวกอน คือ คุณบุญเลิศ โพธินี (อายุมากกวาผู
เขียนสักปเดียว) ซ่ึงไมไดกลับเมืองไทยดวย ก็ไดพบท่ี NY แทบทุก
คร้ังท่ีไป

ถึง Harvard ไมนาน ญาติโยมทาง NY ก็ทราบขาว และวัน
มาฆบูชาก็ใกลเขามา
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พอถึงวันเสารท่ี ๒๑ กุมภาพนัธ ก็มรีถ ๒ คนั มาจากนิวยอรก 
คันหน่ึง พระมหาศิลป เจาอาวาสองคใหมของวัดวชิรธรรมปทีป 
มากับคุณปรีชา ตามดวยรถของโยมอํานวยการวัด มีโยมปรียา 
คุณสนิท คุณอัจฉรา และคุณดนัย (ตอนน้ัน คุณหมอนิพนธยายไป
อยู Texas แลว)

โยมมาถวายเพลแลวก็นิมนตข้ึนรถไป NY เพ่ือรวมงานทํา
บุญวันมาฆบูชา ในวันรุงข้ึน และไดพบกับโยมเกาๆ มากทาน 
คลายแตกอน รวมท้ัง Dr. Aung Thien และคุณบุญเลิศ

เวลาน้ัน วัดวชิรธรรมปทีปยังอยูท่ีเดิมใน Bronx แตชัดเจน
วาอยูในชวงเวลาท่ีญาติโยมกําลังขะมักเขมนหาท่ีใหมท่ีจะยายไป
กันอยางเต็มท่ี ดังน้ัน ในวันรุงข้ึน (๒๓ ก.พ. ๒๔) เมื่อจะสงกลับ 
Harvard คณะโยมจึงพาไปดูบานท่ีกําลังพิจารณาซื้อท่ี Mt. 
Vernon กับท่ี Long Island (ซ่ึงก็คือท่ีตั้งปจจุบันน้ีน่ันเอง)

ท่ีวัดวชิรธรรมปทีปเวลาน้ัน ตามท่ีพบในวันมาฆบูชา นอก
จากพระมหาศิลป ท่ีเปนเจาอาวาสองคใหมแลว ก็มีพระมหาโฆสา
นันทะ  ( ใน เอกสารของท านใช นามว า  “ V e n .  M a h a  
Ghosananda”) ซ่ึงรูกันวาเปนผูนําชาวเขมรท่ีลี้ภัยอยูในอเมริกา 
(ทานพักอยูท่ีวัดเกาหลี ใน Manhattan ทางวัดนิมนตมารวมพิธี 
และหลังจากน้ี ในวันวิสาขบูชา ก็พบทานอีก และเทาท่ีทราบ ทาน
เดินทางไปในท่ีตางๆ เพ่ือพูดเลาเร่ืองสถานการณในกัมพูชา ยุค
นายพอลพต/Pol Pot ไดพบทานท้ังท่ีเมือง Barre และทานไปแวะ
เย่ียมถึงท่ีพักใน Harvard คราวไปพูดท่ี City Hall ของเมือง
Boston) แลวก็พระมหาสังวาลย ซ่ึงเปนพระธรรมทูตประจําท่ีน่ี 
และทานพระคําผุย (พระภิกษุลาวอพยพ ไดทราบวากอนหนีออก
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จากประเทศ ทานเปนเจาคณะแขวงหน่ึง, มีสามเณรเปนหลาน
ตามมาดวย)

เปนอันวา พระประจําท่ีน่ี ก็มีเพียงพระมหาศิลป กับพระ
มหาสังวาลย ท่ีจริงยังมีอีกรูปหน่ึง คือ พระมหาสุทัศน สุริโย ซ่ึง
เปนพระเถระรุนกอนกวาสองทานน้ัน แตทานไมคอยอยูประจํา
มากนัก มกัไปมาสลับกับท่ีอื่น เชนท่ีประเทศเยอรมนี สวนพระรุน
เกาคร้ังป ๒๕๒๑ ไมเหลืออยูเลย

โยมก็เปยมนํ้าใจ พระก็พรอมไมตรี

ตอจากมาฆบูชา กอนจบภาคเรียน ก็มีสงกรานต กับวิสาข-
บูชา ซ่ึงก็ตองมา NY ใหครบทุกวันสําคัญเปนธรรมดา รวมเปน ๓ 
วันสําคัญ

แตไมแคน้ัน ปรากฏวา ในชวง ๔ เดือนคร่ึง ท่ีพักอยูใน 
Harvard คราวน้ี กลายเปนวา ตองไป NY ถึง ๗ คร้ัง เพราะมีงาน
นิมนตรายการอื่นเพ่ิมเขามาอีก รวมท้ังพิธีเปดสํานักงานแหงใหม
ของ Thai Mission ประจําสหประชาชาต ิในวันท่ี ๒๕ เม.ย. ๒๕๒๔

ในการไป-กลับ NY น้ัน แทบทุกคร้ัง พระและโยมมีนํ้าใจมา
รับไป จนกระท่ังพระท่ีน่ันไดมาเยี่ยมท่ี Harvard ครบทุกรูป พระ
บางรูปและโยมบางทานก็เวียนมาซํ้าอีก รวมแลวเหลือนอยคร้ังท่ี
จะเดินทางโดยเคร่ืองบิน หรือรถโดยสาร แสดงถึงความผูกพันกับ
วัดวชิรธรรมปทีปท่ีมิไดเลือนลางไปไหน

เร่ืองนํ้าใจญาติโยมคนไทยน้ี เปนท่ีรูกันดีอยูแลว เพียงแต
เอยข้ึนมาก็เปนท่ีเขาใจกัน ความเอื้อเฟอตอญาติโยมดวยกันก็แข็ง
ขันอยูแลว เมื่อพบพระสงฆ ก็ย่ิงเต็มเปยมเลยทีเดียว ไมเฉพาะ
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ทางนิวยอรก ญาติโยมทาง Boston และ Cambridge ก็ไดมา
เย่ียมเยียน มาถวายภัตตาหาร มาดูแลพระ มาพาลูกศิษยพระไป
เท่ียวชมบานเมืองกันไมขาดอยูแลว เชน คุณชาง คุณตู คุณต๊ิก 
คุณสหัส คุณเลอสรร

โดยเฉพาะคุณไพบูลย และอาจารยประไพศรี กับออและอ้ํา 
กลับเมืองไทยแลว ก็มาใกลกันอีกตอเน่ืองถึงปจจุบัน จนกลายเปน
โยมวัดญาณเวศกวันไปแลว

รวมแลว เมื่อไมใชคร้ังท่ีทางนิวยอรกมีผูมารับ ญาติโยมทาง
ถ่ินท่ีพักอยูน้ัน ซ่ึงมาๆ ไปๆ กันอยูไมขาด ก็รูตลอดวาพระจะไป
ไหนเมื่อไร พอรูเขาก็จัดซ้ือตั๋วเคร่ืองบินถวายอีก

แตไมเฉพาะโยมไทยเทาน้ัน ญาติโยมอเมริกันท่ีน่ันก็เอื้อเฟอ
เก้ือกูลไมนอยเลย Dr. Swearer น้ันนํ้าใจเย่ียมยอดตลอดเวลา ไม
เฉพาะตอนยังอยูท่ีฮารวารด แมเมื่อจบงานท่ีน่ันแลว ไปประชุมกัน
อีกท่ี U.C., Berkeley ทุกวันมารับไปฉันเชา แลวพอประชุมกัน ถา
รอจนพักก็จะเท่ียง แตพอถึงเพล อ.สแวเรอรก็มานิมนตไปฉันกอน

ทานอื่นๆ ก็แสนดี อยางตัวผูอํานวยการของ CSWR เอง คือ 
Dr. Carman เอาใจใสดูแลตั้งแตตน จนในท่ีสุดเมื่อเดินทางออก
จาก Boston ก็เอารถมารับขับไปสงข้ึนเครือ่งบินเอง (อาจารยชาว
อนิโดนีเซียก็ติดรถตามไปสงดวย)

นอกน้ัน Mr. Darrow เรียกไดวาเปนหัวหนาสํานักงาน เมื่อมี
เร่ืองอะไรเกี่ยวของ ก็ชวยกุลีกุจออยางเต็มใจ แลวยังมีคุณ 
Douglas ท่ีมาเรียนแปลวิสุทธิมัคค ซ่ึงพรอมท่ีจะชวยหาโนนไปน่ี
ใหอีก รวมเปนนํ้าใจไมตรีท่ีทําฮารวารดใหงดงาม

ระหวางทางจะกลับเมืองไทย ไดผานแวะวัดใน San 
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Francisco และท่ี Los Angeles ก็ไดรับความเอื้อเฟอตอนรับดูแล
เปนอันดีโดยตลอด ท้ังจากพระและญาติโยม ท่ีวัดมงคลรัตนาราม 
ก็พบพระมหาประเชิญ เปนตน และท่ีวัดไทย LA ก็เชนพระมหา
สมบัติ ไปจนกระท่ังถึงคุณเล็กท่ีจะข้ึนเคร่ืองบินออกจาก Seattle 
ปดทายรายการ

ท่ีจะเวนไมได ตองเลาไวดวย ก็คือ ญาติโยมคนลาว นอก
จากท่ีพบในพิธี เมื่อ Dr. Steve Young แหง International
Institute มารับไปในคราวท่ีชาวลาวจัดงานปใหมท่ี Boston แลว ก็
ขามมาถึงตอนไปประชุมท่ี Berkeley

ท่ีน่ัน พอไปถึงแลว รุงข้ึนเชา ก็พบคนหนุมลาวซ่ึงทํางานอยู
ท่ีน่ัน จากคนนี้ก็โยงไปใหพบกับอีกคนหน่ึง

คุณท้ังสองน้ี มีนํ้าใจงามย่ิง ขออนุญาตออกนามดวย คงไม
วาอะไร คือ คุณศรีพรรณ และคุณสมคํา นอกจากขมีขมันบริการ
ตางๆ แลว ไดนิมนตและขับรถพาไปเย่ียมบานของตนในชุมชนชาว
ลาวอพยพ และดูท่ีโนนท่ีน่ี และในวันหลังเลิกประชุม ไมมีใครอยู
แลว คุณท้ังสอง และแมบาน ก็นําภัตตาหารมาถวาย ทําใหสะดวก
เรียบรอยครบทุกแหง

คางน้ําใจที่อเมริกา จําจากมาเพราะคางงานท่ีเมืองไทย

เมื่อไปนิวยอรกในคราวตางๆ น้ัน ญาติโยมก็เหมือนกับทวง
อีก คือนิมนตวาเสร็จงานสอนแลว ก็ขอใหมาอยูตอท่ีวัดวชิรธรรม
ปทีป แมวาคุณหมอนิพนธจะไดยายไปอยู Texas แลว ทานท่ีอยูก็
สืบเร่ืองตอมา คราวน้ี คุณอาทิตยออกหนา และคุณดนัยก็หนุน
แข็งขันเหมือนเดิม แลวโยมสนิทก็สําทับตามมาอีก
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คร้ันออกจาก Harvard แลว ระหวางทางจะไปประชุมท่ี 
Berkeley ไดตกลงแวะเย่ียมวัดธัมมารามท่ีชิคาโก พักอยูถึง ๔ วัน 
(๑๓–๑๖ มิ.ย. ๒๕๒๔) พบโยมเกาๆ หลายทาน (คนใหมๆ ก็มี) 
ตั้งแตคุณแสวง คุณอุดม คุณจําเนียร คุณอาภรณ คุณตุง คุณ
หนอย คุณกุหลาบ คุณสมคิด คุณชัยวัฒน คุณวุฒชัิย เปนตน 
และท่ีน่ีก็เชนกัน คุณสุพจน โยมสําคัญท่ีเปนกําลังใหญตั้งแตยุค
แรก ก็เอาจริงเอาจังจะใหรับนิมนตมาอยูท่ีชิคาโก

แมจะอนุโมทนาศรัทธาของโยมท้ังสองแหง แตเร่ืองท่ีรออยู
เมืองไทยคราวน้ี บีบรัดเรงเวลาย่ิงกวาคราวกอนดวยซํ้า คือหนังสือ
พุทธธรรม ท่ีกอนออกจากฮารวารด เพ่ิงเขียนตนฉบับแทนสวนท่ี
หายไปเสร็จใหมๆ

เมื่อผานเร่ืองแทรกคั่นคือการไปประชุมท่ี Berkeley มาข้ึน
เคร่ืองบิน พอกลับถึงเมืองไทยแลว ก็ถึงตอนสําคัญ

นอกจากสงตนฉบับเสร็จใหมน้ีใหคุณชลธีรชวยพิมพดีดออก
มาแลว ก็มีแตจะตองเรงงานในขั้นของกระบวนการพิมพในโรง
พิมพ ท่ีจะใหหนังสือ พุทธธรรม เสร็จเปนเลมออกมาใหเร็วท่ีสุด 
ตามท่ีไดรับกับทานอาจารยระวีไว

ถึงเมืองไทย เชาวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๔ พ่ีชาย คือคุณ
หมอเกษม อารยางกูร ก็เปนผูมารับเชนเดียวกับคร้ังกอนเมื่อป 
๒๕๒๑ ออกจากดอนเมืองก็พาไปเย่ียมโยมพอ-โยมแม ท่ีคลีนิก
กอนอื่น แลวจึงถึงวัด
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ฉากใหญเกาครํ่าครา ถึงเวลาจะปด

วันท่ี ๑ ก.ค. ๒๔ ถึงวัดพระพิเรนทรแลว พอจะระดมทุมแรง
ใหแกงานหนังสือพุทธธรรมท่ีคางอยู คูแขงก็เขามาตัดหนา ราง
กายท่ีหางจากสภาพอากาศกรุงเทพฯ ไปคอนขางนาน พอกลับมา
ปะทะเขาทันที ปรับตัวไมทัน

อากาศอเมริกาท่ีเจาของประเทศเขาวามีมลภาวะสูงน้ัน ดิน
แดนของเขากวางใหญมาก จุดท่ีไปพักไปสอนน้ันมิไดมีอากาศเสีย
มากนัก เทียบไมไดกับยานวรจักร สองวันแรกท่ีน่ีแทบจะทนอยูไม
ไหว หลังจากน้ัน จึงคอยๆ ปรับตัวดีข้ึนพออยูกันไปได

พอตัง้ตวัไดแลว นบัแตนัน้ เวลาและเร่ียวแรงท้ังหมดพูดไดวา
ตองทุมใหกับงานหนังสือพุทธธรรม ซ่ึงทํามาถึงเวลาน้ันเปนปท่ี ๓ 
โดยถอืวาชวงเวลาท่ีไปอเมรกิา เปนเพียงเหตกุารณทีแ่ทรกคัน่เขามา

แตตอจากน้ีไป ท้ังงานหนังสือ และปญหาการเจ็บปวย โดย
เฉพาะโรคของระบบทางเดินหายใจ ก็แขงเวลาไปดวยกัน จนตอง
ปดฉากชีวิตกลางเมืองลงในท่ีสุด

เร่ียวแรงและเวลาท่ีทุมใหกับงานหนังสือชวงตอน้ีไปท้ังหมด
เกือบ ๕ ป พอพิมพ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ คร้ังท่ี ๑ 
เสร็จในชวงกลางป ๒๕๒๕ ก็ตอดวยงานเพิ่มเติมและจัดพิมพ 
พจนานกุรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม ข้ึนใหมในระบบคอมพวิ-
กราฟก (เวลาน้ัน คอมพิวเตอรยังพัฒนาไมถึงข้ันใชในการพิมพ
หนังสือ) ซ่ึงเสร็จในป ๒๕๒๘ (แถมมีงานแทรก โดยเฉพาะหนังสือ 
Thai Buddhism in the Buddhist World ซ่ึงกินเวลาไมนอย ตอน
กลางป ๒๕๒๗) ตอดวยเพ่ิมเติม พุทธธรรมฯ น้ันสําหรับการพิมพ
คร้ังท่ี ๓ ซ่ึงกวาจะพิมพเสร็จก็ข้ึนสู พ.ศ. ๒๕๒๙
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ระหวางน้ี อ. สแวเรอร ก็มาพบเพื่อนิมนตไปสอนที่อเมริกา
ตออีก ก็ตองบอกทานวา ติดงานทําหนังสือเหลาน้ี ยังไมสามารถ
ไปไหนได อีกปหน่ึงทานมาพูดอีก ก็ไดแตผัดเพ้ียนอยางน้ัน

จนคร้ังสุดทาย รับกับทานวาตกลงจะไปไดในป ๒๕๓๐ 
(1987) เพราะคาดหมายไดอยางคอนขางมั่นใจวา กวาจะถึงปน้ัน 
งานหนังสือสําคัญคงเสร็จทันหมด

เวลาชวงแรกของงานหนังสือน้ี ตั้งแตกลับจาก Swarthmore 
ในป ๒๕๒๑ จนข้ึนป ๒๕๒๕ (เวนชวง ๔ เดือนคร่ึงท่ีไป Harvard)
เปนเวลาท่ีอยูกับงานเขียนหนังสือเรียกไดวาโดยสิ้นเชิง นอกจาก
ฉันอาหาร และนอนพักอยางสั้นๆ ในแตละวันแลว ก็มีแตน่ังเขียน
หนังสืออยางเดียว แทบไมพบกับผูคนใดๆ นอกจากพระครูวินัยธร 
ถวัลย สมจิตฺโต ท่ีมีนํ้าใจมาชวยดูแล กับลูกศิษยท่ีกุฏิ รวมแค ๒-๓ 
บุคคล นานๆ จะจําเปนตองพบกับแขกท่ีมาธุระสักคร้ังหน่ึง

หลังข้ึนป ๒๕๒๕ แลว โดยเฉพาะเมื่อพิมพ พุทธธรรมฯ คร้ัง
ท่ี ๑ เสร็จออกมาแลว เหมือนเขาสูวิถีชีวิตใหม เร่ิมมีโยมญาติมิตร
มาพบปะ มาชวยงานทําหนังสือ ตลอดจนอุปถัมภบํารุง รวมท้ังดู
แลแกปญหาโรคภัยไขเจ็บ และมีการนิมนตออกไปพูดไปบรรยาย
ในท่ีตางๆ

แตพรอมกันน้ัน โรคาพาธท่ีแขงคูเคียงขางกับงานตลอดมา 
ก็กาวหนาแข็งกลาข้ึนเร่ือยๆ แมวาในชวงหลังน้ี ญาติโยมท่ีเขามา
ไดเก้ือกูลชวยแกไขโรคหมดไปบาง

ในบรรดาอาการท่ีบีบคั้นชีวิตตลอดมาสืบแตกอนบวช ๓ 
อยาง คือ โรคมาสตอยดอักเสบเร้ือรัง (chronic mastoiditis, 
กระดูกพรุนดานขางกระโหลกศีรษะอักเสบ) โรคทองเสียแนนอืด
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ตลอดเวลา (ลงทายจับไดวาเปน giardiasis) และโรคระบบหายใจ
สืบเน่ืองจากวัณโรครุนแรงไอเปนเลือดมากมายและอยูทามกลาง
สภาพแวดลอมท่ีเต็มไปดวยมลพิษน้ัน สองอยางแรกไดบําบัด
สําเร็จจนถือไดวาหมดปญหา

แตโรคท่ี ๓ คือ ระบบหายใจ (โยงกับปญหาเสนโลหิตท่ีสง
เลือดข้ึนไปเลี้ยงสมองเล็กมาแตกําเนิดท้ัง ๔ เสน) แมคุณหมอ
หลายทานจะเอาใจใสชวยดูแลบําบัดรักษาอยางเต็มท่ีและอาการ
ของโรคบรรเทาลงในบางดานและบางชวงเวลา แตโรคก็กาวหนา
ไปกับสภาพปอดท่ีชํารุดและเสื่อมลงตามกาลตามวัย

ตอมา อาการของโรคก็รุนแรงข้ึนถึงข้ันท่ีนับวาวิกฤต อึดอัด
แนนในอกในคอ พูดแทบไมออก ถามีใครมาพบท่ีกุฏิ พูดแคอยูใกล
ตัวตอหนา ก็ตองตะเบ็งจนเจ็บระบมหนาอก ญาติโยมผูหวังดี
ตระหนักวาไมอาจอยูในสภาพแวดลอมน้ันตอไปไดแลว และเร่ิม
รับออกไปเขียนหนังสือท่ีอื่นไกลจากวัดในแตละวันทุกวันตลอด
พรรษาแหง พ.ศ. ๒๕๒๘ และชวยกันหาท่ีนอกเมอืงท่ีจะยายออกไป

ในท่ีสดุ ถึงวันเขาพรรษา พ.ศ. ๒๕๒๙ แมจะยังไมพบท่ีอนัพึง
จําพรรษาเปนการถาวร ก็นิมนตยายออกจากกรุงเทพฯ ไปพาํนักใน
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี ท่ีสถานพํานักสงฆศาลากลางสระ เพ่ือฟน
ฟูสขุภาพ (ช่ัวคราว) กับพระภกิษุท่ีตดิตามไปดวย ๒ รูป คือ พระมหา
อินศร จินฺตาป ฺโ (ปจจุบัน คือ พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ) 
และพระฉาย ป ฺาปทีโป (พระครูสังฆรักษฉาย ในบัดน้ี)

น้ีก็คือฉากใหญฉากหน่ึงของชีวิตท่ีไดปดลง แลวก็เปดข้ึนอีก
เปนฉากใหมในตางกาลตางท่ี เปนการพลิกผันตัดตอนขาดจากกัน 
ซ่ึงแทบทุกอยางเปลี่ยนแปลง เร่ืองเกาหายไป เร่ืองใหมมาแทน
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ขอขอบคุณ ที่หนุนใหฟนความจํา

ฉากใหญฉากใหมของชีวิตมิใชเปนเพียงการยายวัดเปลี่ยน
ถ่ินท่ีอยูออกไปจากสภาพแวดลอมเดิมเทาน้ัน แตเปนการเปลี่ยน
สภาพและระบบการดําเนินชีวิตอยางพลิกผัน งานหนังสือหลัก
หนังสือใหญ ท้ัง พุทธธรรมฯ และ พจนานุกรมพุทธศาสตร พอดีวา
เสร็จทันกอนยายออกไป จากน้ันแทบเปนอันปดรายการ เพราะใน
เวลาราว ๒๐ ปตอจากน้ี งานเพ่ิมขยายท่ีตั้งใจไมมีชองโอกาส 
นอกจากแทรกเพิ่มเติมไดเพียงเล็กนอย จนกระท่ังฉากใหมน้ันใกล
จะปดในป ๒๕๕๐–๒๕๕๑ จึงไดจังหวะชําระและเพ่ิมเติม 
พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท เสร็จไปข้ันหน่ึง

ท้ังท่ีออกไปอยูนอกเมือง แตพบคนมากข้ึน มีรายการออกไป
พูดปาฐกถาบรรยายเพิ่มข้ึนๆ และจากเร่ืองท่ีไปพูดน้ัน บทลอก
เทปก็ตามมาพรอมกับคําขอพิมพ งานหนังสือยอยเรงรัดทยอย
เสร็จเปนเลมเล็กเลมนอยแทนที่งานหลักซ่ึงเปนหนังสือใหญ

ไดจังหวะวา พอพิมพ พุทธธรรมฯ และ พจนานุกรมพุทธ

ศาสตร เสร็จ ก็พอดีหมดยุคงานพิมพจากอารตเวิรคในระบบคอม
พิวกราฟก แลวระบบการพิมพดวยคอมพิวเตอรในระบบ DTP 
(desktop publishing) ก็เร่ิมข้ึน ทําใหพิมพหนังสือเลมไดเพียง
ดวยการใชฝมือพิมพดีดทํางานเสร็จสิ้นไปแคในกุฏิหรือท่ีพักอาศัย 
แมวาผูเขียนน้ีจะพิมพดีดไมเปน ก็ไมเปนไร ตรวจชําระบทลอก
เทปเสร็จแลวก็สงใหพระครูปลัดฯ พิมพใสคอมพิวเตอร ตรวจแก
กันไปจนเสร็จในศาลาท่ีพัก แลวสงโรงพิมพทีเดียวทยอยเสร็จออก
มาเปนหนังสือเลมใหญนอยของยุคใหมน้ี
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อีกดานหน่ึง ญาติโยมก็เดินหนากันไมหยุดในการหาสถานท่ี
สัปปายะแกสุขภาพและงานอันเรียกวาศาสนกิจ เพ่ือใหไดพัก
อาศัยเปนการถาวร จนในท่ีสุดก็เกิดเปนวัดญาณเวศกวัน พรอม
กับสถานพํานักสงฆสายใจธรรมท่ีขยับเขยื้อนไปต้ังบนเขาดงยาง

จากความพลิกผันและพัวพันกับสภาพใหมน้ี เร่ืองท่ีนิวยอรก
รวมท้ังท่ีชิคาโก ก็ขาดตอนหายวบัไป ผูเขียนก็หันไปอยูกับสภาพใหม
ญาติโยมทางนิวยอรกก็ไมรูท่ีไป รวมท้ังเร่ืองท่ีรับกับ อ.สแวเรอรวา
จะไปสอนในป ๒๕๓๐ (1987) ก็ลืมสนิท จนเลยเวลาไปเฉยๆ 
เหมือนผิดสัญญา โดยไมไดเจตนา

เวลาผานตอมาอีก ๑๐ ป ก็เปลี่ยนฉากอีก คราวน้ีเปนฉาก
ยอย คือชีวิตหลังการผาตัดเสนเลือดใหญท่ีผานคอข้ึนไปเลี้ยง
สมอง ซ่ึงเปนเหตุใหเริศรางจากกิจกรรมและการปรากฏตัวท้ังหมด 
ไมไปไหนนอกจากไปหาท่ีปลีกตัว ไมไปรวมงานการใดๆ แมแตใน
วัดญาณเวศกวันเอง ก็อาจจะออกมาบางอยางไมแนนักเพียงใน
บางวันสําคัญ เชน วิสาขบูชา มาฆบูชา และอาสาฬหบูชา

จนกระท่ังมาถึง พ.ศ. ๒๕๕๓ ในบัดน้ี ท่ีโรคาพาธและงาน
หนังสือธรรมแขงกาลเวลามาถึงจุดคับขัน ก็เลื่อนตอไปเขาฉาก
ใหมอีก ซ่ึงจะเปนฉากสุดทาย ปดรายการ คือจะหายตัวไปหรือไม 
ก็แลวแตเหตุปจจัยท่ีอยูใตพระกาล

ถึงตรงน้ีก็ไดจังหวะพอดี ท่ีทางนิวยอรก วัดวชิรธรรมปทีปจะ
มีงานพัทธสีมากรณ เปนเหตุใหทานเจาคุณพระเทพกิตติโสภณ
(สมบูรณ สมฺปุณฺโณ) บอกแจงไปวา ในฐานะท่ีผูเขียน “ไดมีสวน
เกี่ยวกับวัดวชิรธรรมปทีป ในระยะที่เร่ิมต้ังวัดใหม จึง…ขอคํา
สัมโมทนียกถา”



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๖๑

แมวาทานเจาคุณจะขอกถาน้ันใหมีความยาวเพียงประมาณ 
๓ หนากระดาษ แตก็เปนขอกําหนดท่ีบังคับใหผูเขียนตองยอนระลกึ
แลวก็คนเร่ืองราวเกาๆ สมยั พ.ศ. ๒๕๑๙–๒๕๒๑ ท่ีนิวยอรก จึงขอ
ขอบคุณทานเจาคุณพระเทพกิตติโสภณเปนอยางสูง ท่ีชวยสราง
ขอกําหนดน้ีข้ึน (ในอดีต เมื่อคร้ังทํางานพระศาสนาท่ีมหาจุฬาฯ 
ทานเจาคุณฯ ก็มักทวงถามเปนแรงเรงเราใหผูเขียนทําหนังสือเลม
สําคัญๆ เสร็จออกมา เชน พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม 

ท่ีเคยพูดถึงขางตน แตบางเลมก็ยังคางเติ่งอยูจนบัดน้ี)
แมวาความรูสึกท่ีดียังคงอยูพรอมดวยความจําพอเลาๆ แต

เร่ืองราวความเปนไปและเหตุการณตางๆ หายไปแลวแทบหมดสิ้น
จากความทรงจําในระดับพื้นผิว

แมกระท่ังในการไปคราวหลังท่ี Harvard เร่ืองท่ีไมนาจะลืม 
เชน Professor Nagatomi (อาจารยสอนวิชาภาษาบาลท่ีีน่ัน) ซ่ึงรวม
อยูในกลุม Buddhist Studies ฝากวา กลบัมาเมอืงไทยแลว ขอให
พิจารณาจัดสงพระ (พูดกันกระท่ังวาสง ex-monk คือฑิต นาจะ
เหมาะ) ไปเรียนท่ี CSWR แตพอกลับมาเจองานหนังสือ ก็ลืมหมด

แมแตวา ท่ี Harvard นิมนตไปสอนน้ัน เขาใหมีฐานะเปน
อะไร ก็ลืมสนิท จนกระท่ังปลายป ๒๕๔๘ คือเมื่อ ๕ ปมาน่ีเอง 
คณะท่ีจัดนิทรรศการขอใบปริญญาบัตร เปนตน เพ่ือนําไปจัด
แสดง จึงเปดดูในซองท่ีเก็บรวมเอกสารเกา ก็เลยบังเอิญพบใบ
แตงต้ังวาเขาใหเปน Research Fellow พรอมท้ังสอนไปดวย

อยางไรก็ตาม พอดีอีกวา ในชวงน้ันไดจดบันทึกเหตุการณไว
คอนขางละเอียด พอยกเอาบันทึกน้ันข้ึนมาอานมาคน ก็ดึงเอา
ความทรงจําในระดับท่ีลึกลงไปใหเดนข้ึนมา จนมองเห็นความเปน
ไปคอนขางชัดเจน
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จึงถือโอกาสวา นอกจากคนเพ่ือเขียนสัมโมทนียกถาแลว ก็
เลาเร่ืองราวไวดวย ถึงจะไมพิมพไมเผยแพร ก็ไมเปนไร อยางนอย
เผื่อไววาถาทานเจาคุณสนใจก็จะไดอาน เปนสวนท่ีอาจจะชวยให
รูจักวัดวชิรธรรมปทีปและชุมชนทั้งพระและญาติโยมท่ีผูกพันกัน
มา ไดความรูเขาใจและสื่อถึงใจกันได ชวยเสริมบรรยากาศของวัด
ใหสดช่ืนร่ืนใจข้ึน

อยูเมืองไทย ๓ ป มีคนพบนอยกวาอยูท่ีนวิยอรก ๑ เดอืน

เปนเร่ืองท่ีตองขออภยัญาติโยมนิวยอรก รวมไปถึงทางชิคาโก
เปนตนดวย ท่ีผูเขียนลืมเหตุการณอันมีความหมายสําคัญของท่ีน่ี
ในอดีต นอกจากไมไดสนองศรัทธาของญาติโยมแลว พอกลับถึง
เมืองไทยก็เหมือนกับหายตัวไป ไมไดติดตอสงขาวคราว

แตพรอมกับขออภัย ก็ขอความเขาใจดวย ดังท่ีไดบอกแลว
วา ตัวผูเขียนน้ีมีงานหนังสือท่ีเรงและรัดตัวอยางเต็มเวลา พูดไดวา 
พอมาถึงกุฏิท่ีเมืองไทย ก็ไมนึกถึงอะไรอื่นแลว ไดแตกมหนากมตา
เขียนหนังสืออยางเดียว หรือพูดอยางชาวบานวา เอาแตเขียน
หนังสือชนิดไมลืมหูลืมตา ทําอยูอยางน้ีจนลืมเวลา พอเงยหนา
หรือลืมตาข้ึนมาทีหน่ึง เวลาผานไปแลวหลายป

ท่ีจริง ไมเพียงญาติโยมทางนิวยอรกเปนตนเทาน้ัน ท่ีจะใหผู
เขียนอยูตอในอเมริกา ทางคณะสงฆก็ชัดเจนวาผูใหญสนับสนุน
และตองการใหเปนอยางน้ัน

ย่ิงยอนกลับไปมองเรื่องราวและเหตุการณ ดูบันทึกเกา ก็ย่ิง
มีขอมูลยอยๆ ท่ียืนยันหนักแนน แมแตจะเปนอุปชฌาย ตัวเองก็ไม
ไดนึกถึง ไมมีใครขอ ทานสงไปตั้งใหท่ีอเมริกาโดยไมตองรูตัว
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พอมีเร่ืองเกี่ยวกับทางการท่ีจะยืดเวลาอยู หรือจะไปใหม
ทานก็รับรองหรือยืนยันใหทันที แตผูเขียนก็ไมไดสังเกต ใจก็มุง
แตวาจะตองทํางานหนังสือธรรมะท่ีคางบาง ท่ีกะไวบาง ใหจบให
เสร็จ จนบางทีผูใหญคงจะเห็นวาพระองคน้ีไมเอาเร่ือง

บางทานก็มองไปวา ท่ีผูเขียนไมยอมอยูตอและไมยอมไป
อเมริกาอีกน้ี ไมฉลาด ถาไป ถาออกทํางานขางนอก จะทํา
ประโยชนไดมากมายกวางขวาง จะสรางช่ือเสียงเกียรติคุณใหแก
คณะสงฆไทย แกพระศาสนาและประเทศชาติไดอยางดี น่ีกลับมา
เลือกในทางเก็บตัวเงียบเขียนหนังสือ

สําหรับตัวผูเขียนเอง เร่ืองน้ีไมใชการเลือก และก็ไมใชการ
ยอมไปหรือไมยอมไป แตเร่ืองอยูท่ีวา ตนเองมองเห็นและมีงาน
หนังสือท่ีทําอยูและจะทํา ซ่ึงเห็นวาสําคัญ เปนประโยชน และควร
จะทําใหสําเร็จ เปนเร่ืองท่ีรออยู ก็มุงหนาทําไป แตไมอาจคาด
หมายวาจะใชเวลาสักเทาไร แลวเวลาก็ผานไปอยางน้ี

ถาเสร็จไวใน ๒-๓ ป เร่ืองก็คงเปนไปอีกแบบหน่ึง แตน่ี ๓๐ 
ป เหมือนไมก่ีเดือนหรือไมก่ีวัน แถมอีกวา แมแตถึงขณะน้ีก็ยัง
เสร็จไปเพียงสวนหน่ึง ยังไมเสร็จจริง ยังคางอยูอีกมาก แตจะมา
ตันตรงท่ีวาเวลาแหงชีวิตของตนเองน้ันแหละจะหมด

เพราะอยูกับหนังสืออยางเดียวแบบน้ี เมื่ออยูเมืองไทยตอน
น้ัน จึงพบผูคนนอยอยางย่ิง ตางกันไกลกับเมื่อมาพักท่ีนิวยอรก 
พูดไดวา อยูเมืองไทยตลอดชวงเวลาน้ันจับมาตอกันรวมเปน ๓ ป 
ไดพบปะผูคนนอยกวาอยูท่ีนิวยอรกเพียง ๑ เดือน

มองในแงหน่ึงก็เหมือนกับวา แทนท่ีจะพบปะกับคน ก็พบ
กับตัวหนังสือ และเมื่อพบกับตัวหนังสือตลอดเวลาอยางน้ัน ผล
ออกมาวา ในเวลา ๓ ป เขียนหนังสือเสร็จไป พันหนาเศษ
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ท้ังน้ี แยกเปนชวงแรกทําสารานุกรม (ท่ีกลายเปนงานสูญ
เปลา เพราะคางเติ่ง) จบตัว “ก” และคําพิเศษอีกบางคํา รวม 
๑๙๐ หนา พจนานุกรมพุทธศาสน ๓๗๓ หนา (น้ันคือฉบับพิมพ
คร้ังแรก, ปจจุบัน ๕๘๐ หนา) กับหนังสือพุทธธรรม เพ่ิมจากเดิม
ประมาณ ๙๐๐ หนา

ถาคิดเปนหนังสือขนาด ๑๖ หนายกพิเศษ รวมแลวมากกวา 
๓,๐๐๐ หนา คือเขียนปละ ๑ พันหนาเศษ จึงไดบอกวา เขียนท้ัง
คืนท้ังวัน เวนแตฉันอาหารและนอนบางนิดหนอย

สภาพอยางน้ี มีความหมายสืบเน่ืองตอไปอีกวา ไมมีเวลาท่ี
จะนึกถึงและไมมีเวลาเลาเร่ืองท่ีไดไปนิวยอรกน้ันใหใครฟง แมแต
คนท่ีใกลชิดก็ไมไดเอยเร่ืองน้ี นอกจากมีใครถามข้ึนมา ก็ตอบไป
บาง แตเมื่อไมคอยไดพบใครอยูแลว โอกาสท่ีจะเลาจึงนอยนัก

มีสัก ๒ คร้ัง เมื่อกลางป ๒๕๒๕ และตนป ๒๕๒๖ (พนระยะ 
๓ ปของการเรงงานเขียนไปแลว) ตอนไปบรรยายหรือพูดขางนอก 
ไดพูดถึงอเมริกา ก็ไมไดเลาเร่ืองวัดไทยหรือเหตุการณตางๆ ท่ี
เก่ียวกับตัวเอง แตเปนการพูดถึงสภาพสังคมของเขาท้ังหมด ดังท่ี
ไดเกิดเปนหนังสือ มองอเมริกา มาแกปญหาไทย

อยางไรก็ตาม ท่ีวาลืมน้ัน หมายถึงลืมเร่ืองราวและเหตุ
การณ โดยเฉพาะท่ีเปนรายละเอียด แตในแงตัวบุคคลวาใครเปน
ใคร ยังจําไดไมนอย

แมแตเมื่อป ๒๕๒๑ ท่ีกลับจากนิวยอรกแลว และตอน้ันมา
โยมท่ีกลับจากอเมริกาแลวบาง ท่ีมาจากอเมริกาบาง ก็ยังมาเย่ียม
เยียน มาทําบุญ มานิมนตไปงานบุญบาง โดยเฉพาะคุณชาย
จันทรแรม และโยมโอนออน พบกันหลายคร้ัง โยมสนิท โยมอัจฉรา 
คุณกิตติ ก็มา จนใกลที่สุดเร็วๆ นี้ ก็คือคุณสุชาติ และคุณศรีประไพ
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ระยะแรกพบกันท่ีวัดพระพิเรนทร ตอมาจูๆ ผูเขียนก็หายไป
จากกรุงเทพฯ น่ันคือตอนปดฉากเกา ตั้งแตป ๒๕๒๙ แลวเปดเขา
ฉากใหม

จากน้ันอีกนานหลายป ญาติโยมจึงรูท่ีวาอยู ณ วัดญาณ-  
เวศกวัน จ.นครปฐม แตพอไปถึงกันพบกันไดไมนาน ก็ปดฉากอีก 
เมื่อผูเขียนผาตัดเสนเลือดใหญแลว อยูแตท่ีกุฏิ ไมออกมาพบใคร
แมแตแคหนาวัด

ญาติโยมมาหา ไมพบ เมื่อสอบถาม ก็คงไดความบาง ไมได
ความบาง ผูตอบก็ไมรูวาผูมาหาเปนใคร และสภาพของผูเขียนวา
อาพาธอยางไรก็รูไมชัดเจนพอท่ีจะช้ีแจงใหจะแจงแกใจ แลวเร่ืองก็
ผานไป บางรายผูเขียนก็ไดรูตามหลังวามีใครมา แตท่ีไมไดรูคงจะ
เปนธรรมดามากกวา

คร้ันมาปน้ี เปลี่ยนฉากอีกที คราวน้ี สวนมากออกไปพักใน
ชนบท เมื่อหางหายไกลวัดไกลบาน ก็ถึงตอนสงบจบงายทุก
ประการ

ในใจชืน่ชมปรารถนาดี

ลอมรอบดวยบรรยากาศแหงไมตรีทีส่ดใส

ดังท่ีกลาวแลววา ถึงแมในความทรงจําระดับพ้ืนผิว เร่ืองราว
คราวท่ีจากเมืองไทยไปพักอยูนิวยอรกจะไดเลือนหายไปแทบหมด
สิ้น แตก็ยังเหลือความจําพอเลาๆ พรอมดวยความรูสึกคลุมรวมท่ี
ดีๆ

คร้ันแลว เมื่อคนและอานบันทึกเหตุการณละเอียดลึกลงไป 
ความจําพรอมท้ังความรูสึกดีงามท่ีพวงอยูดวยน้ัน ก็ย่ิงฟนชัดเจน
ข้ึนมา
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ในระยะท่ีพักอยูนิวยอรก และไปๆ มาๆ กับชิคาโกน้ัน แมวา
งานหนังสือจะมิไดใชเวลาท้ังหมดของชีวิตอยางตอนเรงหนังสือ
พุทธธรรมในเมืองไทย แตงานหนังสือน้ันก็ยังกินเวลาสวนใหญของ
แตละวันแตละคืนอยูน่ันเอง

ในดานหน่ึง งานหนังสือท่ีน่ัน ไมเฉพาะการเขียนหนังสือ แต
มีการสอนหนังสือดวย และท้ังงานเขียนและงานสอนน้ัน ก็แทรก
หรือสลับไปกับกิจกรรมการบุญกุศลท่ีเปนสวนรวมของญาติโยม
ประชาชน

งานหนังสือ นอกจากใชเวลามาก ก็เปนเร่ืองท่ียืดเย้ือขามวัน
ขามคืน หรือแมกระท่ังขามเดือนขามป

เมื่อพักอยูท่ีนิวยอรก และชิคาโกน้ัน งานหนังสือก็มากมาย
ชนิดแขงกับเวลา

เมื่อมีพิธีทําบุญ มีงานกุศล หรือมีกิจธุระท่ีตองพบปะตอบ
คําถามหรือสนทนากับญาติโยม ก็วางงานหนังสือท่ีทําอยู ชะงัก
หยุดไว

พอเสร็จกิจเสร็จพิธี จบการพบปะท่ีเปนไปดวยไมตรีเบิก
บานชื่นใจแลว พอละผละออกได ก็หันกลับมาเรงทํางานหนังสือ
ตอไป

ใจก็นึกแตวา เร่ืองน้ันคางอยู เร่ืองน้ีรอหนาอยู เร่ืองน้ีจะตอง
เสร็จเมื่อน้ัน แลวตอดวยเร่ืองโนน เหมือนกับไมมีชองใหความคิด
คํานึงและความรูสึกดีงามในการปฏิสันถารสัมพันธกับญาติโยม
ประชาชนไดติดยอยอยูในใจ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๖๗

เมื่อมองยอนหลังกลับไปดูเหตุการณ กิจกรรม และการพบ
ปะพูดจาเก่ียวของสัมพันธกับญาติโยมท่ีวัดเวลาน้ัน มองโลงๆ โดย
ไมมีงานหนังสือท่ีเรงรัดมาบีบบัง ก็จะเห็นภาพแหงความงดงาม
สดใส

ลึกลงไปในจิตใจของแตละคน ก็มีความปรารถนาดี ความ
ช่ืนชม และไมตรี กวางออกมาขางนอก ก็เปนบรรยากาศแหงความ
ราเริง เอื้อเฟอเก้ือกูลกัน สุขสันตบันเทิง

ภาพน้ี มีสาระเปนบุญเปนกุศล ทําใหวัดเปนศนูยกลางของ
ชุมชนคนไทยท่ีมีความหมาย ควรแกการอนุรักษไวใหย่ังยืน

วัดมพัีทธสมีา

พาพุทธบริษัทใหสขุสดใสไมตรีในแดนแหงสามคัคี

ถึงแมชุมชนจะดี มีจิตใจงาม มีความสุขสดใส แตเวลาน้ัน 
สถานท่ีตั้งวัดมีขอจํากัดขัดของมาก ท้ังคับแคบ และอยูในถ่ินท่ีไม
เหมาะ ไมร่ืนรมย ไมปลอดภัย จึงเปนปญหาเรงรัดท่ีญาติโยมตอง
คิดขยับขยาย หาท่ีใหมเพ่ือหาทางยายออกไป

แมวาทุกทานปรารถนาดี ตองการเห็นวัดไดท่ีท่ีดีท่ีเหมาะท่ี
สุด แตความคิดเห็นวาท่ีใดดี ท่ีไหนเหมาะ ก็ยอมไมตรงไมบรรจบ
กันบางเปนธรรมดา ในท่ีสุดเร่ืองก็ตองยุติลงเปนอยางใดอยางหน่ึง 
แลววันเวลาก็ผานตอไป

เมื่อเหตุการณผานไปแลว วัตถุสถานจะออกรูปลงตัวเปน
อยางไรก็ตาม ก็เปนเร่ืองท่ีผานไป มีขอดีบาง ขอเสียบาง ท่ีคงตอง
ยอมรับ จะใหสมบูรณแทยอมไมอาจเปนไปได
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แตสาระก็คือ การมีชีวิตท่ีสุขสันตสดใส ในชุมชนที่ราเริงดวย
ไมตรี พรอมเพรียงเปนอันหน่ึงอันเดียวกันในทางแหงบุญกุศล

โดยเฉพาะในบัดน้ี  วัดวชิรธรรมปทีปจะมีพัทธสีมา อันเปน
เคร่ืองหมายของความเปนวัดท่ีสมบูรณ

“สีมา” คือแดนแหงความสามัคคี เปนเคร่ืองหมายแหงความ
สมบูรณของความเปนวัด เพราะพระสงฆอาศัยสีมาเปนท่ีพรอม
เพรียงกันทําการของวัด ปฏิบัติกิจของพระศาสนาใหสําเร็จ ทําให
วัดและพระศาสนากาวหนาดําเนินไป

ในวาระน้ี เราจะทําสีมาใหปรากฏเปนจริงข้ึนมา ดวยสังฆ-
กรรม คอืกิจกรรมของพระสงฆสวนรวมรวมกัน ท่ีเรียกวาการผกูสมีา

เมื่อทําการผูกสีมาแลว สีมาน้ันก็เปนพัทธสีมา ซ่ึงแปลไดวา
เปนแดนแหงความสามัคคีท่ีมีเคร่ืองหมายแหงไมตรีผูกติดไว

บัดน้ี วัดวชิรธรรมปทีปเปนวัดท่ีสมบูรณ โดยมีพัทธสีมาเปน
ท่ีกําหนดหมาย และมีความสามัคคีอันสําเร็จดวยไมตรีเปนเคร่ือง
วัด และทําใหความสมบูรณน้ันสําเร็จเปนจริงสมตามความหมาย
และความมุงหมาย

จึงเปนวันเวลาท่ีหวังวา พุทธบริษัท ท้ังญาติโยมคฤหัสถ 
และพระสงฆ ท้ังทานท่ีเปนผูเการูเหตุการณสืบมายาวนาน และ
ทานผูใหม ท้ังทานท่ีใกล ท้ังทานท่ีไกล จะมาพรอมใจกัน รวมกัน
ฟนชีวิตชีวาบรรยากาศแหงไมตรี ท่ีราเริงสดใส มีความสุขรวมกัน 
ใหเรามีวัดท่ีสมบูรณ มีชุมชนชาวพุทธ และมีชุมชนชาวไทยท่ี
สมบูรณย่ังยืนสืบไป

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
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